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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Julen står for dør!
Nå er det ikke akkurat noen julestemning i Holmestrand
den 30. november
med regn, vind og
pluss 7 grader.
Men uansett, desember kommer
med julegateåpning, marked i Kirkegaten og forhåpentligvis; kuldegrader og snø.
Klubben har et godt oppmøte og det er flott å se at reflektantene finner seg til rette!
Vi hadde et forsinket besøk av Distriktsguvernør Gaute
Johannessen med sin kone Tordis, og Assisterende Guvernør Berit Reppesgård i fra Sandefjord.
Møtet med DG ble på grunn av fullbooket Holmestrand
Hotell lagt til Hans Narverud’s flotte lokaler i Langaten 47.
DG ( for å bruke Rotary’s forkortelse) kommer i fra Lyngdal og er pensjonert lærer. Han ga en grundig presentasjon
av seg selv og hans mål og ambisjoner for Distrikt 2290.
”Vi må OPP med antall medlemmer og NED med gjennomsnittsalderen!” var hans hovedbudskap.
Han var forøvrig meget godt fornøyd med hvordan vi driver vår klubb og viste stor interesse for våre lokale og internasjonale prosjekter. De fleste av oss hadde Rotary nålen
på oss, og det ble også positivt kommentert.
Etter møtet ble det servert pizza og mineralvann i fra
Casablanca. Stor takk til Timmy og hans team.
Nå ser vi frem til en fredelig Jul og et Nytt År, men før
det; sesjon A, valg av nytt styre, julemiddag og lotteri på
Ødegårdsbua!
Vi sees! Rotary hilsen fra Tom

LITT FRA FØR I TIDEN....i fra Månedsbrev 4/99
Tor Tingbø og Øistein B Larsen ble medlemmer i mars, så
vi vår nå oppe i 50 på denne tiden. Omtrent som i dag.
Vårt avdøde medlem Terje Andersen hadde besøkt Club
Rotario de Puerto Vallarta i Mexico og sendt oss følgende
rapport om hvordan en møtekveld i Mexico så ut:
1. Hilsen til flagget (saludos a la bandera)
2. Autopresentacion (alle fremmøtte presenterte seg)
3. Lectura del objectivo de Rotary (Rotary saker)
4. Sekretæren og kassererens time
5. Kameratskap og varmrett med tilbehør
6. Presidentens time
Møtet skulle starte kl. 2100, men siden et mexicansk minutt
ikke er ett minutt, startet det litt over halv ti - og holdt det
gående til over midnatt. Teorien er at enkelte medlemmer
ikke hadde særlig talerett hjemme, og tok dette i stedet igjen
på Rotarymøtene.
Litt nostalgi fra Olav GD
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Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Holmestrand Fjordhotell - Tirsdager kl. 19oo

Rotarys program og arbeidsmåter.....
Møtene i Rotary har alltid program: f.eks. foredrag, kåserier og ordskifter om temaer fra ulike deler av yrkes- og
samfunnslivet. Gjennom våre komiteer blir mange av disse
spørsmål behandlet videre. Det er i komiteene at f.eks. ungdomsarbeid, forskjellige sosiale tiltak og internasjonelt samarbeid blir lagt. Gjennom disse samvær oppnås også bedre
kontakt medlemmene seg i mellom.
Rotary arbeider for å bryte ned skillelinjer som er en vesentlig årsak til uoverensstemmelser i våre samfunn, og å
utvikle gleden ved fellesskap og gjensidig forståelse. Derfor
betraktes også faglige skillelinjer som uønskede. Ikke minst
er tilbøyeligheten til at faggrupper isolerer seg, påtagelig og
beklagelig.
Det er derfor Rotary følger klassifikasjonskriteriet ved
opptak av nye medlemmer. Hovedregelen er at klubben bare
opptar en representant fra hvert fag eller yrke. Medlemmene møtes således på tvers av faggrensene.
Rotary arbeider for å skape samhørighet, og det er derfor en fast regel at stridsemner av politisk eller religiøs art
ikke blir tatt opp på en måte som skaper splid i klubben.

PEISMØTENE den 4. desember dere.....
Vi skal smi sammen møteprogrammer, gjerne da med
eksterne drevne foredragsholdere - men, hvorfor ikke vende
blikket litt "innover" og se på alle de gode kreftene og den
kompetansen vi har innad i klubben.
Vi har mange i spennende yrker, og mer enn halvparten
av medlemmene er yrkesaktive. De kan fortelle om NYTT
FRA MITT YRKE for eksempel. Se litt på navnene i medlemslisten og oppdag hvilket bredt nettverk vi "sitter på".
Kanskje ikke kan benytte det i større grad sånn innimellom.
Selvfølgelig ikke glem de eksterne - spennende de også!

"klipp" fra møtene i november.....
6.11. Vikarenes aften på hotellet - Stig dro møtet
på vegne av Tom, Jan lagde referat på vegne av
Øistein og foredragsholderen salgssjef Lars Kristian Moen foredro foredraget på vegne av sjefen
sin. Han tok oss med på en spennende reise fra
Kongsberg Våpenfabrikks etablering i 1814 til
dagens imponerende konglomerat av en teknologibedrift.
13.11. ble vi enda bedre kjent med
Martin Sagen gjennom hans egoforedrag.
Rikt illustrert fikk vi
en ærlig, interessant
reise gjennom hele
oppveksten med utdannelse, karriere og
familie.
Ikke vanskelig å skjønne at Martin har nådd langt - helt fra
Roskilde i 1994 (ja, bildet viser Martin :-) og frem til lederskap i flere av Hydros bedrifter i dag.

20.11. var vi samlet i Hans Narverud sine flotte møtelokaler
i Langgaten 4. Fellesmøte med Forsvarsforeningen.

Vi fikk en lærerik kveld av Oberstløytnant Palle Ydstebø om
Nordkorea´s lukkede samfunn hvor eliten lever i luksus,
mens resten er undertrykt og lever under meget karrige kår.
27.11. var vi igjen samlet i Langgaten 47 hos. Bare synd at
kun 20 medlemmer møtte da vi denne kvelden hadde besøk
av ledelsen i vårt Rotary distrikt 2290. I presidentens
"Hjørne" står det mer om dette. Det kan tilføyes at DG Gaute
Johannessen er medlem i Lyngdal RK og har vært med helt
siden 1985. Hans kone gjennom 41 år Tordis som var med,
er også Rotarymedlem.
Gaute har vært innom de fleste verv innen Rotary og han
fortalte oss om hva Rotary gjør for ungdom, med studenter på
universiteter, utveksling, humanitært arbeide, og hva som er
viktig for Rotary International og vårt klubbliv:
- Viktig med etiske retningslinjer
- Viktig å bygge et inkluderende klubbmiljø
- Viktig at alle blir sett - varme - vennskap - humor
Tiden ble knapp og vi fikk ikke høre mye fra Berit Reppesgård, men hun er DGN (N står for nominee) og blir distriktsguvernør i 2020-2021, så da får vi se og høre mer fra Berit.

Program DESEMBER 2018
Tirsdag 04.

PEISMØTER - KOMITÉMØTER
Hovedtema er møteprogram for første halvår
2019, og hver komite får tildelt ansvar for sin
måned. Komiteformenn bestemmer møtested
og innkaller.
HUSK referat og fremmøte til president,
sekretær, redaktør og webmaster

Tirsdag 11.

PRESENTASJON av EIDSFOSS baserte
bedriften MAR-KEM AS
ved styreformann Tormod Hellerud
Ansvarlig : Jan-Arne Rønningen
Referent
: Hans-Arne Risnes
NB! Møtet avholdes på Hotellet.

Tirsdag 18.

JULEMØTE PÅ ØDEGÅRDBUA
Generalforsamling seksjon A - Valg
Det serveres JULEMAT & GODT DRIKKE
Stor utloddning til vårt Nsimbi skoleprosjekt.
Ta med CASH eller benytt ViPPs
PÅMELDING til julemøtet innen 13.des. til:
timmnils@online.no
Ansvarlig
Referent

: Timmy Breen Nilsen
: Amund Rudlang

Etter dette julemøtet tar vi julefri, så
treffes vi igjen på nyåret.

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
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 DESEMBER
DG Gaute Johannessen med sin Rotary presentasjon

01. Marit Foss.............................55 år
05. Hans Petter Harestad............ 70 år
12. Jan-Arne Rønningen............. 72 år

VI GRATULERER

En kokks definisjon på synd,
det er når du har kokt grønnsakene
for lenge.....
Månedsbrev Desember 2018 er sponset av:

En enkel servering kanskje, men Pizza og mineralvann skaper god sosial stemning rundt bordet. Tror våre gjester likte
hva de så i Holmestrand Rotary Klubb. Vi fikk mye skryt av
både Gaute, Tordis og Berit, men som Berit så treffende sa
- dere har litt å gå på :-)
Les møtereferatene som ligger på vår utmerkede web-sider!

BUKETTEN BLOMSTER
Holmestrandstoppen tel 33 05 38 20
Vi Spanderer hver 6. rosebukett!
(verdi 99,-) en glede å gi...en glede å få
sponset av Impatiens A/S - Øistein B Larsen

