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OKTO

PRESIDENTENS HJØRNE

DETTE BØR VI VITE om Rotary International

Kjære Rotaryvenner!
Sommeren er nok over selv om vi ennå kan ha
noen gode og solrike dager, men kveldsmørket har
nok for alvor har gjort sitt inntog i sommerbyen Holmestrand.
Jeg planlegger selv å legge båten i vinteropplag til uken, noe
tidlig synes sikkert de største båtentusiastene. For meg
lokker høstfjellet i ukene som kommer før jeg søker til noen
solrike dager i siste halvdel av oktober i varme Alanya/Tyrkia.

Rotary International
President for
2017-2018 heter
Ian H.S. Riseley

Som President har jeg hatt en hyggelig deltagelse på
Distriktskonferansen i Tønsberg 2. og 3. september der jeg
deltok alene fra klubben sammen med 220 andre fra distriktet. Senere på et kveldskurs innen TRF aktiviteter hvor
vi var godt representert med fire medlemmer fra vår klubb.
Jeg synes det er veldig informativt å delta på slike samlinger og anbefaler gjerne at flere av våre medlemmer stiller
opp på våre Distriktskonferanser. Jeg må innrømme at som
Rotarymedlem blir jeg mektig imponert og stolt over hva vår
store internasjonale, humanitære organisasjon klarer å bidra
med innen sykdoms- og fattigdomsbekjempelse, ungdomsutveksling, og nå støtte til universitetsutdannelse på høyt
nivå innen fredsarbeid ved fire store universitet rundt om i
verden hvorav et i Uppsala i Sverige. Ikke minst blir jeg imponert over hva våre sentrale tillitsvalgte legger ned av frivillig arbeide for å effektivisere og videreutvikle vår organisasjonen, sist dokumentert ved at vår distriktsguvernør ikke
bare besøkte oss nylig, men vil besøke alle klubbene i distriktet innen årets utgang. Her vil alle entusiaster være
mer enn velkommen til å delta, gjerne også fra vår klubb.
Ellers er det hyggelig å registre at organisasjon vår fungerer utmerket. Økonomien er i god balanse, høstprogrammet er på plass, og vi har allerede mange gode
programforslag også for vinterhalvåret. Vi er dessuten en
av de Rotaryklubber i distriktet som vokser. Vi er nå 50
medlemmer, 1 æresmedlem, og en reflektant som allerede
er klar for opptak innen årets utgang. I tillegg er det for
tiden fire personer som vi er i samtale med om mulig interesse for å bli medlem i vår klubb.
Alt ligger derfor til rette for at vi kan se i mot en hyggelig Rotary høst med både interessante foredrag og hyggelige
festmøter før året ebber ut.

En hyggelig Rotaryhilsen fra Toralf

NÅR DU FORESLÅR ET NYTT MEDLEM
HUSK å oppgi NAVN, ALDER, ALDER, YRKE og gjerne
personalia på den du foreslår. Alle forslag skal linkes en
forslagstiller og FADDER. Så glem ikke å oppgi deg selv
som fadder med navn.
Forslag på nye reflektanter sendes til:
Elin Røed, leder av Medlemskomiteen
elin.roed@bondelaget.no

Han er medlem av Rotary Club of Sandringham,Victoria,
Australia. Ian har sitt eget firma, Ian Riseley and Co, men
før dette jobbet han i det de kaller audit and management
consulting divisions of large accounting firms, eller som vi
sier, skatterådgivning. Han har en Mastergrad innenfor
skattelovgivning og skattespørsmål.
Riseley er styremedlem i offentlige og private skoler, han
sitter i kommunestyret i Sandringham, og er involvert i Sea
Scouts and sporting groups, og dessuten rådgiver for en rekke
veldedighets organisasjoner.
Riseley har fått en rekke utmerkelser bl.a fra den Australske regering - som fredsbygger i East Timor, og utmerkelse
for en Polio-Free World fra The Rotary Foundation.
Han har vært Rotarianer siden 1978, hvor han har innehatt
en rekke verv innen klubben og for Rotary International.
Ian og hans frue Juliet, som forøvrig er past DG, tilbringer
tiden på sin 70 mål store eiendom i Moorooduc, hvor de
praktiserer deres personlige filosofi innenfor helsebringende,
økologisk levemåte. De har to barn og fire barnebarn.

LITT ROTARY INFO TIL NYE MEDLEMMER
OG TIL OSS SOM HAR VÆRT MED EN STUND
Rotary er et globalt ekslusivt nettverk med 1.2 millioner medlemmer som fordeler seg slik - verden over:
355.815
308.555
202.191
147.714
94.516
61.048
38.074

Nord Amerika og Caribbean
Europa
Syd- og Sydøst Asia inkludert India
Nord Asia inkludert Japan og Korea
Sentral- og Syd Amerika
Australia, Filippinene og Stillehavsområdene
Afrika og Syd-Vest Asia

Tallene ovenfor er fordelt på 35.000 Rotary klubber som i
112 år har tatt del i, og bekjempet SYKDOM og en Poliofri
verden. Frivillige har jobbet 16 millioner timer hvert år, og
2,5 milliarder barn har blitt vaksinert mot Polio.
Rent vann, hygiene, hjelpe mødre og barn, bistå utdanning,
eller for å si det med ett ord: GET INVOLVED - det er det
Rotary har tatt ansvar for i alle disse årene med vårt motto

Service Above Self

Litt ROTARY INFO til NYE MEDLEMMER
og til oss SOM IKKE HUSKER det lenger...

Program OKTOBER 2017

Flere har spurt - hva er PHF ?
Tirsdag 03.

KOMMUNEREFORMEN og FORVENTNINGER
TIL DEN NYE KOMMUNEN
ved ORDFØRER i Hof - Mette Måge Olsen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 10.

3-minutter ved Ole Herman Nordby
EGO FOREDRAG av Keith Eikenes
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 17.

: Elin Røed
: Arne M Huseby

: Stig Kløvstedt
: Øivind Haugen

HYDRO HOLMESTRAND i dag og i morgen
Fabrikksjef Anneli Nesteng forteller
Ansvarlig
Referent

: Jan-Arne Rønningen
: Tore Hansen

NB! Til STYRET! Husk styremøte etter ord.møte. ca.0815.
Tirsdag 24.

ET EUROPA AV NASJONER - ELLER
EUROPAS FORENTE STATER?
ved Christian Anton Smedshaug, forfatter og
daglig leder i AgriAnalyse
Ansvarlig
Referent

PHF Paul Harris Fellow er en utmerkelse som
tildeles en person, Rotarianer eller ikke-Rotarianer, som har
"utmerket" seg f.eks. i klubben eller samfunnet forøvrig. PHF
består av et jakkemerke, en medalje og et sertifikat som vist
på bildet ovenfor.
Vi praktiserer "å tildele PHF" her i Norge og Europa. Den
som vil støtte Rotarys arbeide kan også tildeles en PHF ved
selv å innbetale USD 1000 til Rotary, og motta en PHF.
Nå er det slik at det hvert enkelt medlem innbetaler i
form av årlig medlemskontigent, så går en del til vårt Rotary
distrikt 2290. En del går til The Rotary Foundation, det store
Rotary fondet som avsetter og gir midler til formål verden
over. Noen midler går tilbake til klubben igjen og øremerkes
PHF slik at klubbens konto for å tildele Paul Harris Fellow
øker hvert år. Midlene kan ikke benyttes til noe annet, og
det er derfor viktig at vi benytter våre PHF midler og tildeler
utmerkelsen til personer som har fortjent det. Beløpet USD
1000 pr. PHF går uavkortet tilbake til The Rotary Foundation
hvor de går til verdensomspennende hjelpeprosjekter som
utdanning, handicamp, Poliofri verden etc.
I vår klubb har følgende personer blitt tildelt PHF:
1988 Thorolf Eek Iversen, Jon Holten, Ingvar Grønnerød,
Kåre Holt forfatter (ikke Rotarianer)
1993 Erik Ekeli, 1999 Per Jan Jørgensen,
2001 Johan Svele, 2005 Olav Georg Dalseth,
2009 Espen Andresen, Bjørn Nymoen,
2013 Magne Aven, Øistein B Larsen, Torstein Sagen,
2014 Håkon Fæste, Helge Kristensen,
2015 Ulf Sundling
Totalt 16 PHF - 15 til medlemmer og 1 ikke medlem.
Hvilket betyr USD 16.000 til The Rotary Foundation.

Tirsdag 24.

: Elin Røed
: Heidi Hammervik

PEISMØTER - KOMMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og inn
kaller. Tema kommer fra presidenten.
HUSK: Referat og fremmøteoppgaver sendes
til president, sekretær, Bjørn.
Ansvarlig

: Toralf Cock - president

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2017-2018
Mob 901 20 785

Toralf Cock
toralf@cock.no

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 959 98 831

Stig Kløvstedt
stig.klovstedt@gmail.com

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i OKTOBER
10.
13.
23.
30.
30.

Ulf Sundling..........................73
Brita Hermansen.................. 65
Stig Kløvstedt........................64
Einar Røyneberg................... 56
Otto Lagarhus....................... 72

år
år
år
år
år

VI GRATULERER
Månedsbrev Oktober 2017 er sponset av:

Tirsdag 12. september hadde vi hyggelig
besøk av Distriktsguvernør Erik Gran med
frue, og assisterende DG Berit Reppesgård.
Det var skuffende for DG, og litt pinlig for
oss. KUN 19 møtte, ELENDIG, og ingen av
HRK 10% kvinner var å se heller......
Det er i dag 27% kvinner i Rotary World Wide, mot 13% for
10 år siden.

TORP MASKIN A/S
Hauganveien 366
tel 33 06 19 10

N-3178 VÅLE
fax 33 06 00 70

torp.maskin@online.no

www.torpmaskin.no

LANDINI traktorer - maskiner - redskaper

