B

R
D
N
A
R
T

S

HOLME

8
1
0
2
4
0

B
U
L
K
Y
OTAR

V
E
R
EDSB

den
e
n
å
MÅL N
m
t
rif
k
s
s
d
i
t
APRI

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Øystein Sunde sang tidligere om det året det var
så bratt. I år burde han kanskje lage en sang om det året
det var så mye snø. For mange har dette utvilsomt vært en
stor utfordring, for brøytebudsjettene nærmest en katastrofe,
men for alle skientusiaster og alle skidestinasjoner har det
vært et kanon år.
I Holmestrand er vi så heldige at vi har en fantastisk
dugnadsgjeng som holder skiløypene godt preparerte straks
det gis mulighet, og for det fortjener de all mulig honnør.
Selv benytter jeg ofte løypen mellom skistua og Høgås, en
passende utfordring for en pensjonist som meg.

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

STATUTTER FOR UTDELING AV
ÆRESNYSGJERRIG
Æresnysgjerrig er en hedersbevisning som deles ut av
Holmestrand Rotaryklubb til en person eller organisasjon
som har gjort en synlig, uegennyttig og samfunnsganglig
innsats i Holmestrand eller Hof.
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre
som grunnlag for all virksomhet.
Den som tildeles Æresnysgjerrig må ha arbeidet og virket i
samsvar med Rotarys formål.

Kunstverket Nysgjerrig er
plassert på Holmestrands
1000-års sted,
Bryggetorget i Holmestrand.
Å bidra til 1000-års stedet
var Holmestrand
Rotaryklubbs prosjekt for
å markere at
Rotary Internasjonal var
100 år i 2005.

I påsken får vi storinnrykk av både barn og barnebarn,
11 store og små cocker som alle skal teste fjellterrenget ved
hytta vår i Gudbrandsdalen. Middagsansvaret er rimelig
godt fordelt så vi regner med å kunne stille på neste Rotarymøte med brukbart overskudd og klar for nye utfordringer.
Møteprogrammet frem til sommeravslutningen er nå på
plass og jeg vil benytte anledningen til å takke alle for et
stort engasjement gjennom "Peismøtene" våre, til å skape
en god møteplass for oss alle, og at Stig holder skikk på
dette. Vårt ferske spørreskjema bekrefter at her gjør vi samlet
en meget god jobb, medlemmene møter og trives.
Nå ser vi snart frem til mere sommerlige temperaturer.
Vi passerer vårjevndøgn i disse dager så det blir nok sommer i år også.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig hyggelig påskeferie hvor dere enn oppholder dere, og vel møtt igjen til Rotarymøtet tirsdag 3. april.

Prisen Æresnysgjerrig kan deles ut årlig av Holmestrand
Rotaryklubb ved styret i klubben. Prisen er en miniatyrstatue av Nysgjerrig-statuen, eller en skisse i farger, laget
og signert av Asbjørn Høglund, kunstneren bak statuen.
Holmestrand Rotary Klubb v/Styret

Mange Rotary hilsener fra Toralf

LITT KLUBBINFO:
Frode Ekeli har søkt permisjon grunnet stor arbeidsmengde
For den som enda
ikke har oppdaget
ROTARY skiltet ved
inngangsdøren til
hotellet, så ta en titt.

i jobbsammenheng. Frode er tilbake igjen utpå sommeren.
Søknaden innvilget av styret.

Arne Johan Bu har den 13. mars meldt seg ut av klubben
da det for hans del egentlig aldri har blitt tid til Rotary.
Vi ønsker Arne Johan lykke til videre i livet.

Hans Petter har
laget nytt skilt og
rettet møtedag til
tirsdag kl. 1900.
(tidligere var møtene
på mandag).
Toralf har skrudd
det opp, så her
snakker vi om
teamwork.
Well done......

MEDLEMSSTATUS pr. dags dato er:
50 medlemmer, 1 æresmedlem og 2 reflektanter.

FYLL PÅ DIN ROTARY VITEN, delta på
DISTRIKTSKONFERANSEN 2018
31.aug. til 2.sept. på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal møtes
Rotarianere fra hele Norge samt internasjonale Rotary representanter til faglig påfyll og oppdatering. Fra HRK deltar
vanligvis president og sekretær, men det er plass til flere, og
det kan sterkt anbefales. Se d2290.rotary.no for mer info.

HVA ER EGENTLIG ROTARY ?
Thor Lannem i Rakkestad RK skriver om emnet ROTARY,
HVOR GÅR DU, i bladet Rotary Norden.
Her er en lett omskrevet og forkortet versjon av hans tanker
etter mer enn 40 års Rotary medlemsskap.

Program APRIL 2018
Tirsdag 03.

Han mener at Rotary egentlig ikke er en veldedig organisasjon som Lions, Kiwanis m.flere, på tross av Rotarys Polio
Plus prosjekt som har pågått i en årrekke.
Rotary er en klubb hvor medlemmene treffer andre i forskjellige yrker, og som utvider sin horisont og oppretter vennskap på tvers av yrkesgrenser.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 10.

Tirsdag 17.

- inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/bedriften/organisasjonen.
- være personlig, aktivt virksom innen det yrket/den klassifikasjonen som vedkommende dekker.

Den type mennesker vi ønsker velkommen er aktive med
en travel hverdag både i jobb og privat.
Så kommer det:
- jeg tror ikke disse personene er interessert i å gå rundt
med T-skjorter med Rotary merket for å selge lodd eller samle
inn penger. Da er et medlemskap i i en av de nevnte klubber
mer aktuelt.
Dette å holde fokus på hva som er Rotarys grunntanke har
gitt oss levedyktige klubber. Rotary er og må fortsatt være en
yrkesrelatert klubb med formål å fremme god yrkesetikk.
Du bør føle deg utvalgt og priviligert som blir invitert til å
representere ditt yrke i en klubb som er en del av et internasjonalt nettverk.
Ja, for Rotary er en verdensomspennende organisasjon som
arbeider på tvers av landegrenser med ungdomsarbeide,
helse, internasjonal forståelse osv.
Våre presseoppslag bør fokusere på dette og ikke så mye
på lokal veldedighet.

GLEM IKKE
ROTARY SUMMER CAMPS 2018.......
LA OSS SATSE PÅ SUMMER CAMPS I ÅR. Du som har
ungdommer i din familie eller vennekrets - start planleggingen allerede nå.
For mer info gå inn på

d2290.rotary.no, klikk på

SHORT TERM SOMMERLEIRE 2018 og du får opp 74 destinasjoner pr. i dag. Mest i Europa, men også til eksotiske
steder som Taiwan og India.

Tirsdag 24.

: Jan-Arne Rønningen
: Elin Røed

BEDRIFTSBESØK på
KLAVENES GÅRD OG GARTNERI
Produksjon av Vestfoldsalat
ved Eli og Bernt Saue
Bruserudveien 165, 3083 Holmestrand
Ansvarlig
Referent

- ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens (eller nærmeste tilgrensende klubbs eller kommunes) territorialgrense.

: Stig Kløvstedt
: Jan-Arne Rønningen

OM OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD ved
Nestleder/seniorrådgiver Kjetil Johannessen
Ansvarlig
Referent

Hvem ønsker vi som medlemmer i Rotary?
- være voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA
HVOR ER VI og HVOR VIL VI ?
ved daglig leder Bernt Eriksen

: Elin Røed/Hans Johan Kjølsrød
: Hans-Arne Risnes

UTBYGGINGSPLANER ved HOTELLET
Thor Erland Stange fra firma JM forteller om
videre utbyggingsplaner
Ansvarlig
Referent

: Frode Ekeli/Jon Petter Helgestad
: Ole Herman Nordby

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 APRIL
08. Linda Brakstad Glenne (R).... 43 år
11. Keith Eikenes........................42 år
21. Olav Grande..........................61 år
28. Hans Anders Rygh................ 70 år
30. Magne Aven.......................... 80 år
30. Arne Fladby.......................... 74 år

VI GRATULERER

Her finner du opplysninger om datoer, kostnader,
HVORDAN SØKE, og SØKNADSSKJEMA.
Men drøy ikke. Flere av reisemålene er allerede fullbooket.

OGD

Et visdomsord til Påskehøytiden...
alle HELGENER har en FORTID
alle SYNDERE har en FREMTID

Månedsbrev April 2018 er sponset av:

Ø HAUGEN REGNSKAP
VILLA FURU ØKONOMIRÅDGIVNING AS
Øivind Haugen
Hagemannsveien 4 - 3080 Holmestrand
Telefon 982 07 130
e-mail: villafuru@gmail.com

