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MÅEMBER ungdomsSEPT

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
September signaliserer slutten på sommeren og
vi merker tydelig at vi er i ferd med å miste den siste
rest av våre varme og lyse sommerkvelder som både vi og
våre tilreisende turister setter umåtelig stor pris på. Foreløbig
ser vi imidlertid ingen tegn til sommeravslutning i båthavna
og seilerkorpset vårt har ennå ikke mistet konkurranselysten
for sesongen. September er også jakttid for mange og interessen for bruk av fjellet og fjellhyttene er fortsatt på topp.
Rotaryåret er kommet godt i gang både i egen klubb og
sentralt. Våre komiteer arbeider godt og har allerede fått på
plass møteprogrammet ut året, og vi har mange gode navn
på listen over kandidater som vi vurderer å invitere som nye
Rotarymedlemmer til klubben vår.
Lørdag og søndag 2. og 3. september arrangeres det årlige distriktsmøtet i Tønsberg. Jeg vil delta på hele arrangementet og Svein Otto vil stikke innom en snartur på lørdag.

Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Holmestrand Fjordhotell - Tirsdager kl. 19oo

......studerte fysikalsk metallurgi ved NTH 1966-1070.
Har hatt en rekke ulike lederjobber innen aluminiumsindustrien i Norge og Danmark. 1989-2003 direktør for Skan
Aluminium, en bransjeorganisasjon for nordisk aluminiumindustri. Her fikk vi en engasjert omtale av aluminiumens
fortreffelighet som materiale? Da Skan Aluminium av ulike
årsaker ble lagt ned, ble Toralf arbeidsledig som 60-åring i
et vanskelig tidspunkt for denne bransjen. Toralf brukte da
sin mangeårige erfaring fra industriledelse og prosjektledelse
til å drive ulike prosjekt; FoU-prosjekt om bygging av bruksbåter i aluminium, deltagelse i ulike fagpanel for Forskningsrådet, større hytteprosjekt på fjellet og leilighetsprosjekt i Oslo.
Toralf er forøvrig en familiekjær mann, med kone, 3 barn
og en haug med barnebarn (tror det var 11). Han har hytte
i Rondane og leilighet i Tyrkia.
Er nå pensjonist, flytter inn i ny leilighet i Holmestrand i
desember 2017 (rett ved hotellet), og tror kanskje ikke at
referat av Elin
han har bygd sin siste hytte på fjellet.

Tirsdag 12. september får vi besøk av vår Distriktsguvernør Erik Gran og Assisterende Guvernør Berit Reppesgård som begge legger ned et stort arbeide for å styrke fellesskapet mellom Rotaryklubbene i vårt distrikt. Jeg håper alle
medlemmer vil slutte opp om deres besøk hvor hotellet har
lovet at kveldens fiskesuppe skal bli minst like god som sist.
Vi har også rukket å få hilse på vår kjære utvekslingsstudent fra Florida, Adriana Jane Benefield som er godt plassert og etablert som elev ved videregående skole i Holmestrand.
Klubben har nå sikret seg tre "fadderfamilier" som dekker
hele utvekslingsåret, og vi takker alle vertsfamiliene for at
de i god Rotary ånd stiller opp for klubben.
Spesielt hyggelig i denne sammenheng var det at tidligere vertsfamilie til Kari Aven som besøkte Australia for 30
år siden, plutselig dukket opp i Holmestrand. Tony som selv
er Rotarianer, sa seg straks villig til å gi oss en kort orientering om sine erfaringer med utvekslingsstudenter og hvordan de driver Rotary "down under" på vårt Rotarymøte den
29 august.
Da ønsker jeg dere alle et fortsatt godt og spennende
Rotary år, og vel møtt til møtene utover høsten.

En hyggelig Rotaryhilsen fra Toralf

FOR DE SOM IKKE VAR PÅ MØTET 8. AUGUST
og ikke fikk høre hva vår president har syslet med opp gjennom et spennende liv.
Vi fikk en åpen og varm presentasjon av Toralf sin oppvekst, utdannelse, yrkesliv og familie.
Familienavnet Cock kan spores tilbake til 1540 i Bergen.
Født og oppvokst i Honningsvåg i en søskenflokk på 12, i
den tid da Honningsvåg var et levende fiskevær med 6000
innbyggere. Gikk på gymnas i Alta, på den tiden da bare ca
10% av ungdommene i Finnmark gikk på gymnas.
Så var det verneplikt, og deretter lærerpost i Skarsvåg.
Traff kona Eli, som er trønder i meget unge år.
fortsettelse....

Lørdag 12. Sept. Landet vår Florida student Adriana
Benefield på Gardemoen! Hennes første ord på norsk jord
var, "oh, I am so exited"! Dermed var isen brutt og en hjertelig velkomst ble det! Turen gikk så med vertsfamilien Hans
Otto og Janne hjem til Holmestrand. Dagene så langt har
gått med til å etablere seg på skole og med venner som første
prioritet! Mye skal på plass, norskt mob nr., busskort osv.
Adriana er tapper og prøver etter beste evne å fange det
norske språk sine finurligheter, det er ikke lett! Men, med
god hjelp fra alle rundt seg går veldig bra !
På bildet er fra venstre;
Hans Otto Schjerven,
Adriana, Victoria Schjerven
og Janne Schjerven. De er
vertsfamilie ut november.
Bildet er tatt da Adriana var
med på en flott fjelltur i
Bringen naturreservat, i
nordre del av Vassfaret. Vi
har hytte nær ved. Vi tente
bål og stekte pølser, og selvfølgelig med kvikklunsj til kaffen. Mao en ekte norsk turopplevelse i fantastisk terreng. Hilsen Svein Otto

TIRSDAG 29. VAR VI INVITERT TIL HANS.....
...og det var en trivelig og inspirerende møte, hvor vi denne
kvelden også fikk besøk fra Australia. Ja, de har vært her
før, flere ganger, av den grunn at Kari Aven, (datter av Magne)
for 30 år siden var utvekslingsstudent, invitert av Rotary
Club of Corrimal, NSW Wollongong, ca 1 time syd for Sydney.
Tony Kemper som selv er mangeårig Rotarianer fortalte
engasjert om hva, som etter hans mening er det viktigste for
Rotary, nemlig arbeidet med utveksling av studenter.
Så var det Jan Kemper (fruen) sin tur som fortalte fra
lokalsamfunnet, universitetet og Rotaryklubbene sitt store
engasjement for utvekslingsstudenter.
Kari tok det på norsk - for de vet hva jeg skal si sa hun, og
stadfestet et langt vennskap hvor Kari faktisk har vært tilbake fem ganger på gjenvisitt i Australia.

Program SEPTEMBER 2017
Tirsdag 05.

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

Tirsdag 12.

VI FÅR BESØK av Distriktsguvernør Erik Gran
og Assisterende Guvernør Berit Reppesgård.
Bespisning i Hotellets restaurant.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 19.

3-minutter ved Ole Herman Nordby
EGO FOREDRAG ved Brita Hermansen
Ansvarlig
Referent

Jan
Kemper
Kari Aven

Tony Kemper

Tirsdag 26.

Men denne Rotarykvelden tirsdag 29. august
tok Hans oss med på en omvisning i sitt nye interessante
konsept i tidligere så ærverdige Nordisk Aluminiumindustri
sitt administrasjonsbygg fra 1942. Nå renovert og ombygget
for utleie av trivelige småkontorer i et sosialt, åpent kontorlandskap. Enten timeshare hvor flere kan dele samme kontor på faste ukedager, eller på månedlig eller årlig basis.
Alle fasiliteter inkludert, her var det bare å flytte inn. Lyst,
vennlig og trivelig var det med mye Holmestrandshistorie
gjengitt på glassveggene. Nyoppusset ja, men Hans har brukt
mye tid på å bevare det opprinnelige slik at historien sitter i
veggene fremdeles.
Foruten kontorkonseptet var det også flere attraktive utleielokaler i varierende størrelser tilrettelagt for kurs- og møtevirksomhet.
Holmestrand er i siget nå, og det er mye optimisme å spore.
Kunne vi bare få litt fart i byggingen av ny vei slik at Langgaten og sentrum blir spart hver gang E18 stenges.........

50 medlemmer + 1 æresmedlem + 1 reflektant
er dagens status for Holmestrand Rotary Klubb. Vi har økt
til 5 kvinner (10%). Yngste medlem er Keith Eikenes 41 år.
Eldste medlem er nå Erik Ekeli 84.
Vårt æresmedlem
Johan Svele er 86 og aktivt med på møtene.
4
10
20
15
1
1

medlemmer i 40 årene
medlemmer i 50 årene
medlemmer i 60 årene
medlemmer i 70 årene
medlem i 80 årene
æresmedlem i 80 årene

(3)
(12)
(24)
(10)
(1)
(1)

GJENNOMSNITTALDEREN pr. september 2017 er
64,32 år (63,94) Tallene i parentes er fjorårets tall.

: Stig Kløvstedt
: Hans Johan Kjølsrød

KRIGSKORS MED SVERD - Historien om
hvordan en 21 år gammel sanitetssoldat fikk
Norges høyeste utmerkelse 20 år etter.
Kåre Emil Brændeland forteller.
Ansvarlig
Referent

Hans Narverud ja. Vi er vel nesten litt lei oss
for at Hans meldte seg ut av Rotary for endel
år siden. Men helt ute er han ikke. Han er jo
med en gang i året - fast skipper, og eier av
en av skutene som tar oss på vårt årlige
cruise til Fantebukta. Det setter vi umåtelig
pris på - Hans også tror vi.

: Toralf Cock
: Helge Kristensen

: Keith Eikenes
: Arne Martin Huseby

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 SEPTEMBER
01.
07.
12.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen................... 69
Tom Johansen...................... 61
Toralf Cock........................... 74
Per Halvor Rønningen........... 56
Martin Westbye..................... 65
Torstein Sagen...................... 77
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år
år
år
år
år

VI GRATULERER

Alle er vi kloke,
noen før, og noen etterpå
Månedsbrev September 2017 er sponset av:
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