B

B
U
L
K
Y
OTAR

8
1
0
2
E
8
M
L
O
V
H
ed
n
E
å
m
R
s
B
lse
e
S
d
i
v
D
t
u
E
ubb
N
l
k
Å
g
o
M UST medlems
R
D
N
A
R
ST

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

AUG

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
En sensommerhilsen til alle medlemmer, gamle som nye.
Vi fikk en flott og frisk sommeravslutning ombord i båtene til
Tobias og Per Halvor. Selv om vinden ble i sterkeste laget, ble det en
fin tur med velsmakende reker, godt
drikke og mange hyggelige samtaler
i godt sosialt lag.
En stor takk til Past President
Toralf som gjorde en flott jobb!
Det har vært en fantastisk sommer med mye sol og flotte
dager selv om flere nok kunne ønsket seg en regnskur ifra
tid til annen. Brunsvidde plener og åkre skulle vi gjerne ha
unngått, men dette blir nok ikke den nye normalen.
Vi har feriert med familie og venner på Bamblekysten, og
når sant skal sies har jeg fortsatt ferie!
Ok, litt arbeid
blir det tid til, bl.a. ny terasse og maling.

ROTARY I DET DAGLIGE.....
✔ la aldri en gjest bli sittende alene
✔ unngå klikkdannelser, husk å Rotere på møtene
✔ nye medlemmer må vises den største oppmerksomhet
HUSK, de har ikke blitt bedt om medlemskap, de er invitert

Setter du tennene i en sak
er det om å gjøre å bruke
visdomstennene

Hva skjedde på Rotarymøtet 5. juni ?
Øistein ble forhindret fra og holde sin orientering om vårt
skoleprosjekt Nsimbi Education Centre i Uganda.
Incoming President Tom ønsket alle 20 fremmøtte velkommen til Åpen Post møte med diskusjon og meningsytringer
om klubben. Mange forslag kom på bordet.
Trivelig møte med Rotariansk atmosfære og sosialt tilsnitt.

Vi går inn i et nytt Rotary år med nye muligheter og
utfordringer. Dessverre blir vi antageligvis ingen i fra Holmestrand RT på neste disktriktskonferanse i Lyngdal, men hvis
det passer for noen vil det være mulighet til å melde seg på.
I 2019 har Holmestrand Rotary Klubb 70 års jubileum
og dette er noe vi skal få feiret på behørig møte. Planleggingen
av arrangementet vil vi komme tilbake til, og vi vil nok trenge
støtte i fra flere for å få dette til.
Videre har vi tro på et variert og spennende program
denne høsten med programsjef Hans Anders og hans team.
Jeg kommer dessverre ikke på første ordinære møte den
7. august da vi skal feire min kone’s runde tall den uken.
Da står det bare igjen å ønske alle velkommen til et nytt
og spennende Rotary år.

Rotary hilsen fra Tom

Barry Rassin er ny RI president
for 2018-2019. Han har valgt temaet
"Be the inspiration". Han har vært
medlem av Rotary siden 1980, og er
nå i Rotary Club of East Nassau på
Bahamas. Han har hatt vervet som
direktør i The Rotary Foundation Board of Trustees.
For tiden er det 1,2 millioner medlemmer i 35.633 klubber representert i nesten alle land verden over.
Du er en av dem. Vis det ved å bære nålen, også i ditt
daglige virke, men alltid når du er på reise. Red.

På Kystfartsverkets trafikksentral, Horten, 12. juni.
Andre Bjøringsøy, ansatt i Trafikksentralen forklarte om deres gjøremål hvor arbeidsområdet strekker seg fra svenskegrensen til Siravåg, med fokus på Oslofjorden.
Jobber åpent på VHF kanal 18 og 19, og er 13 på vakt 24/7.
Alle samtaler logges og kan avspilles senere ved behov.
Hovedoppgave er å forebygge ulykker samt å bistå/hjelpe.
Har nasjonalt ansvar for oljeberedskap på land og vann.
Tjenesten finansieres 100 % av rederne, dvs skipenes eiere.
Full oversikt på store "science fiction" skjermer som hentes
fra 10 radarer, og det kan kjøres "replay" på situasjoner. De
hjelper bl.a. politiet med å spore opp stjålne båter.
Losene, 10 stk samarbeider med trafikksentralen. Sjefen er
"Losoldermann" (selv om det er en dame).
Alle skip over 70 meter er lospliktig.
Bjørningsøy og hans kollegaer var travelt opptatt hele timen
vi var der. Spesielt interessant var det når et lasteskip kom
på kollisjonskurs med Bastø II. Det ble en periode mye kommunikasjon for å korrigere.
De var også klare på at Færderseilasen var krevende, men det
var enklere nå enn tidligere. Mer organisert med følgebåter.
referat Terje Karlsen

19. juni var vi på cruise
Det ble ikke Fantebukta, men
Gåserumpa denne gangen grunnet frisk
bris fra nord, og for risikabelt å "lande"
trygt på nordenden av Kommersøya.
Tobias og Per Halvor stilte velvillig sine
båter til rådighet - en takk til begge to,
og takk til arrangement kommiteen.

Program AUGUST 2018
Tirsdag 07.

3-MINUTTER ved Tore Hansen
Elin forteller litt OM TØRKEN vi er inne i med
de følger dette har fått. Ellers blir det et sosialt
Åpent møte med innlegg og diskusjoner.
Referent

Tirsdag 14.

: Espen Andresen

3-MINUTTER ved Hans Petter Harestad
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG.
Referent

: Magne Aven

Tirsdag 21.

sol, vennskap, reker
og godt drikke på dekk

Vi besøker BAKKE MØLLE som ligger på
Bispeveien mellom Svinevoll og Revetal.
Øyvind Skjeggerød viser oss mølla som han
har restaurert og bygget opp til en "kulturperle", med historie og alt rundt den.
Det er en opplevelse å møte Øyvind og høre
hans entusiasme om det han brenner for.
Vi får servert "Cowboy mat" stekt på takke.
Ta med drikke selv. Ta med venn, felle, barn.
Påmelding innen 17.8 til hans.anders.rygh@gmail.com
Pris kr. 150,-/person hvorav halvparten går til stiftelsen
"Bakke Mølles Fremme".

NB! Møt opp på Bakke Mølle kl. 18oo
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 28.

: Hans Anders Rygh
: Linda Brakstad Glenne

3-MINUTTER ved Øivind Haugen
Presidenten tar en OPPSUMMERING av
SPØRRESKJEMA fra AG
Referent

: Tobias Brodtkorb

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

26. juni ble den store dagen......

President 2018-2019
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Sekretær
Mob 926 62 887

Heidi Hammervik
heidi@hammervik.no

Programsjef
Mob 934 80 161

Hans Anders Rygh
hans.anders.rygh@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 AUGUST
19. Stig Atle Vange...................... 57 år
26. Tor Tingbø............................ 71 år
Det startet med generalforsamling med bekreftelse på at
klubben har en sunn økonomi - så høytidelig presidentskifte
og kjedeoverrekkelse fra Toralf Cock til incoming Tom Johansen
(bilde av vår nye president på siden foran).

VI GRATULERER
Månedsbrev August 2018 er sponset av:

Møtets høydepunkt var opptak av to nye Rotary medlemmer.
Flotte, resurssterke og unge personer med god karakter og
god anseelse i utøvelsen av sitt yrke. Linda Brakstad Glenne
og Martin Sagen ble begge introdusert og anbefalt av sine
faddere Marit Foss og Torstein Sagen.
Velkommen i klubben. Vi er glad dere ble med.
Holmestrand Rotary Klubb har pr. August 2018,
52 medlemmer, 1 æresmedlem, Ingen reflektanter

Hans-Arne Risnes

ALT I REGNSKAP

Sentrumsveien 62 - 3647 Hvittingfoss
tel 32 86 71 90 fax 32 86 71 99 www.merkur-regnskap.no

