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PRESIDENTENS HJØRNE

MANGT OG MYE PÅ JANUARMØTENE.....

Kjære Rotaryvenner!

Tirsdag 9. - Presidenten, for anledningen iført kjedet, ønsket
alle godt nytt år ved håndtrykk. Reflektant Martin Sagen ble
ønsket særskilt velkommen.
Einar Gabriel Løken ble tildelt sin
Toralf og Einar
velfortjente Paul Harris Fellow
utmerkelse siden han ikke hadde
hatt anledning til å være tilstede
på julemøtet.

Nå er februar her og jeg har nesten ikke hatt ski
på bena selv om løypeforholdene både i Holmestrand og på
fjellet i hele januar har vært utmerket. Jeg satser nå på at
mine nyinnkjøpte "felle ski" skal rette opp dette selv om det
er en altfor lett unnskyldning for mine manglende skisportslige
utskeielser. Det som i Holmestrand er beundringsverdig er
hva en meget aktiv dugnadsgjeng klarer å legge ned av innsats for å holde løypene i Høgås og Botnemarka så godt
preparerte for både små og store.
Vår lokale Rotaryfamilie holder også aktiviteten oppe
med interessante foredrag og med rimelig godt oppmøte. Presidenten har nettopp hatt en hyggelig kontakt med de av
medlemmene vi har sett lite til i det siste. Alle gir imidlertid
sterkt uttrykk for at de har ingen ønsker eller intensjoner
om å trappe ned sin "Rotaryaktivitet" og at den reduserte
tilstedeværelsen er av forbigående art av forskjellige grunner. Jeg tolker dette som at vi har et godt miljø i klubben
noe ingen utmeldinger i de siste årene synes å bekrefte.
Trivsel i klubben er også et tema vi planlegger å fokusere mot på et kommende klubb/peismøte. Vi synes det kan
være ekstra interessant nå siden vi i de siste 2-3 årene har
fått inn flere nye medlemmer som vi håper lett lar seg integrere og finner trivsel blant alle veteranene og visa versa.
Med dette ønsker jeg dere alle en fortsatt hyggelig februar og ser frem til våre møter på hotellet utover vinteren

Mange Rotary hilsener fra Toralf

TORSKEAFTEN tirsdag 6. februar.
Deadline for påmelding var i går,
men hiver du deg på og sender
påmelding til Espen I DAG er det
enda muligheter. HASTER!
Det er ikke lagt opp til noe "Rotaryprogram" i tilknytning til
torskemiddagen, men vi har fått Edrund Olaisen som er leder
av The Rotary Fundation (TFR) i distriktet vårt, kommer på
besøk og vil holde et 20 minutts innlegg i forkant av middagen.
Edrund brenner for Rotary, og hun er slett ikke kjedelig.
Heller et fyrverkeri av gode ideer og jeg kan anbefale alle
som har anledning om å komme og høre på henne.
For de som ikke setter spesielt stor pris på selve torsken er
det også OK om en bare stikker innom en halv time for å
høre Edrund, og få litt påfyll om Rotarysaken.
Da ser jeg frem til en hyggelig torskeaften, og gå ikke glipp
av denne kvelden - MØT OPP alle som har anledning.
Mvh
Toralf

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

Øistein opplyste fornøyd at det
kom inn 21.000 kroner på julemøtet, og med distriktets gledelige bidrag på vil 37.000 kroner
bli overført til vårt Nsimbi skoleprosjekt i Uganda.
Så ble det gjennomført Generalforsamling seksjon A.
Forslaget til endrede vedtekter for Holmestrand Rotary Klubb
ble vedtatt med noen mindre pennerettelser.
Valg: Tom, som Incoming President for 2018-2019, leste
opp navnene, og valg ble gjennomført. Det henvises til oversikt over personer og verv som utarbeides av Tom.
Kveldens program var at å høre hva to ungdommer som
har deltatt i Rotarys ungdomsarbeid, har opplevd.
Andrea Ekeli (Frodes datter) fortalte fra sitt to ukers opphold på Summer Camp i Madrid sommeren 2017 under overskriften Natur og kultur. Der var det samlet 25 ungdommer
fra 21 land, både europeiske og land som Taiwan, Egypt og
India. Etter to dagers omvisning i Madrid bar det til et mindre sted oppi fjellene der de bodde resten av oppholdet.
Annenhver dag drev de med aktiviteter som klatring, bueskyting, terrengsykling og lignende, og dagene mellom var
det lagt opp til turer til byene rundt med guidede omvisninger.
Et glimrende program med mange flotte og spennende opplevelser. Andrea fikk mange gode kontakter og har tilnærmet daglig kontakt med flere av dem.
Verena Schjerven (Svein Ottos sønnedatter) fortalte fra sin
utvekslingsperiode i Orlando i Florida fra august til november 2017. Hun hadde på seg en jakke med merker fra alle
de andre utvekslingsstudentene som hun var blitt kjent med.
Varmen og kostholdet i Florida var det som overrasket henne
mest - det var ikke mulig å oppdrive eksempelvis salat og
porsjonene var enorme i forhold til i Norge. Hun opplevde å
komme til en hyggelig vertskapsfamilie der særlig mammaen
tok henne mye rundt slik at hun både fikk opplevd flere
steder i Florida, men også tur til statene Georgia og South
Carolina. Hun fikk også opplevd de flotte strendene og sett
på amerikansk fotball flere ganger. Skolen, Melbourne High
School, var enormt stor i forhold til skolen hun går på i
Drammen. Likevel gikk det raskt å bli kjent og hun fikk
mange venner. Lærerne omtalte henne som en rollemodell
for andre elever. Verena fikk også opplevd å være der under
orkanen Irma. Da flyttet familien til et tryggere sted og opplevde å være i orkanens øye. Det gikk bra med dem, men det
var som kjent mye ødeleggelser (knekte tre o.l.). Verena fikk
svært god kontakt med vertsfamilene, særlig den første, og
andre utvekslingsstudenter og medelever ved skolen. Hun
har kontakt med flere av dem hver dag fortsatt.
Stig Atle - møtereferent

Foruten møtereferatet på siden foran har Svein Otto sendt
inn noen ord om Andrea og Verena som begge var en del av
Rotary sitt utvekslingsprogram for ungdom, enn om på hver
sin måte.

Nedenfor Jan sine bilder fra Kirkens Bymisjon

Andrea tilbrakte tre uker på
sommer camp i området rundt
Madrid. Hun fortalte med glød
om hvor trivelig det hadde vært,
og hvor mange forskjellige ungdommer hun hadde blitt kjent
med. Flere av disse har hun
fortsatt kontakt med ukentlig.
Hun anbefaler alle som har lyst
og mulighet til å delta på sommer camp.

Bente Charlotte Gausen

Andrea

Leder
forteller om
Kirkens Bymisjon
sine mange
aktiviteter og gjøremål

For Verena, ble jo året som
utvekslingsstudent i Florida,
Verena og vertsmor Trish
noe annerledes. Etter
en stormfull start med
Hurricane Irma og
flytting i all hast, falt
ting på plass og skoletilværelsen ble også
en positiv opplevelse.
Verena fortalte levende om sine mange opplevelser, og venner som hun etterhvert fikk der borte. Hun har nesten daglig kontakt med flere av de, og spesielt sin første vertsmor
står henne svært nær. En vond avslutning til tross, har hun
evnet å ta fatt i det positive fra oppholdet i Florida. Nå studerer Verena videre som privatist på skole i Drammen.

her blir blide Rotarianere traktert med vafler og kaffe, og
nedenfor kan det konstateres hvor fornøyde vi var :-)

Vi ønsker begge disse flotte og sterke ungdommene våre
til lykke med sine fremtidige valg, og håper de kan bidra til
et enda bedre Rotary fremover.

Svein Otto
16. januar var det møtet lagt til Kirkens Bymisjon.....
Leder Bente Charlotte Gausen tok imot i underkant av 20
forventningsfulle Rotarianere i Kirkens Bymisjons flotte, nyoppussede lokaler i Holmestrand sentrum. Det var et fint
stort kjøkken hvor det kan lages skikkelig norsk mat. Trivelige sittegrupper til 20-30 personer, og stor flatskjerm, så
her blir det nok livlig under OL.
Bente Charlotte ga en fengslende og omfattende presentasjon av Bymisjonen fra starten 1855, til åpningen av lokalene i Holmestrand for noen måneder siden.
Kirkens Bymisjon, som er kjent for å være fri og modig og
kanskje litt rebell, er basert på humanistisk og kristent
grunnlag, og bygd opp av 12 selvstendige stiftelser rundt
om i landet. Holmestrand har tett samarbeid med enheten i
Tønsberg. Møtestedet i byen serverer middag 3 dager i uken
og middagen koster kun 20 kroner. Bente Charlotte påpekte
at dette ikke er en billigkafe for folk generelt, men et møtested for de menneskene som trenger et slikt sted.
I Holmestrand er det to ansatte, og i dag deltar 16 frivillige
som lager mat, er samtalepartnere og blant annet henter
varer GRATIS hos Kiwi i Sande.
Møtestedet har et strekt faglig ståsted hvor respekt for individer, redusere skade og få igang endringer er noen stikkord.
Rusmiljøet i byen har aldersmessig skille. De etablerte som
går på brygga har et "etablert og kjent" rusforhold, mens de
yngre ( 20-40 år ) holder seg mer i lukkede miljøer ( hjemme)
og går vesentlig på amfetamin. Det arbeides for å få mer
kontakt med, - og hjelp til disse unge.
En av Bente Charlottes ønsker er at rusfolk skal bli åpent
akseptert og respektert i lokalmiljøet. Respekt er et nøkkelord for alle mennesker, ikke minst for de som sliter med rus.
Holmestrand Rotary Klubb har etter møtet gitt et pengebidrag til denne flotte og nyttige virksomheten. Jan Sollid

23, januar var det kruttrøyk og 27 medlemmer tilstede.
En eksotisk kveld i jaktens tegn med Einar Løken`s mangeårige danske venn, Mikael Barner Rasmussen som fortalte
fra sine 32 år som jeger, og bosatt i Namibia.
En trivelig kveld med høy konsentrasjon for å henge med på
danskespråket, og en foredragsholder som imponerte med
sin fortellerkunst,både om Namibia og om yrket sitt.
Namibia var tysk koloni frem til slutten av 1`ste verdenskrig
da de måtte avstå alle sine kolonier. Det ble så et "lydrike"
under Sør Afrika frem til uavhengighet i 1990. Dette store
landet har kun 2.3 mill innbyggere.
Jakten foregår for det meste på det sentrale høyland der
Mikael med en kollega eier 40000 mål i 16-1700m høyde. I
tillegg til jakt aler de opp 200 kveg..............fortsettelse

.....Det blir jaktet på mange dyrearter som hjortedyr, vortesvin, sjakal, bavian, gepard, zebra etc. Struts og andrefuglearter også. Jakt med pil og bue er blitt populært.
MIkael, i tillegg til jakt, arrangerer rundturer og fisketurer.
Turismen er i sterk utvikling i landet som har mye å by på.
Det kan nevnes Etosha nasjonalpark og ørkensafari
På farmen der overnatting og bespisning skjer er det relativt primitivt i forhold til vanlig hotellstandard, men med
alle fasiliteter. Man lever tett på naturen når man er der.
Mye av maten man spiser blir tilberedt av det man skyter.
Er du interessert i et opphold hos Mikael eller mere info så
kan du google Dana Safaris for opplegg og priser.
referent Tor Tingbø
og på møtet 30.januar fikk vi 3-minutt ved Amund Rudlang
som i kjent slentrende stil drodlet rundt tema; Hva slags
brennstoff skal vi velge til bilen vår i fremtiden? Diesel, bensin eller elektrisk? Han assosierte og beskrev de ulike energikildene med imponerende mange fremmedord og sikker
teknisk innsikt. Morsomt! Og til ettertanke.
...så EGO-FOREDRAG ved Jan Stellef Rønningen, 52 år
som holdt et særdeles fengende, ærlig
og usnobbet kåseri om sin oppvekst,
videre valg og utvikling i livet, og hvordan han fant sin vei fra Jern og Metall
på yrkesskolen i Holmestrand, til
teologistudie ved Menighets Fakultetet.
Han beskrev hvordan han ble formet
av det han hadde opplevd, menneskene som betydde mye for han, og erfaringer som hadde preget han.
Jan Stellef er født på Gullhaug, tydelig god barndom/oppvekst med mor, far og søsken i barndomshjemmet. Ikke en
typisk prestespire. Sparket fotball, slåss, pil og bue med
spiker!, redd for Gullhaug gjengen, lei skolen, søkte derfor
Sjøaspirantskolen i Horten, fortsatte ikke i dette miljøet, fant
dette noe røft. Fortsatte så på Maskin og mek. i Holmestrand.
Valgte deretter Allmenn linjen, og søkte på flyskolen for å
oppfylle en drøm om å bli jagerflyger. Jan Stellef var 1-en
cm for lang, og kunne derfor ikke bli jagerflyger, og måtte
derfor revurdere fremtidsplanene sine.
Deretter ble det militæret med rekruttskole på Gardermoen,
tjenestegjorde bl a som hundefører.
På ungdomsskolen gjorde skoleungdomsprest Svend Holmsen
inntrykk: Hva er kristendom? I disse årene ble Jan Stellef
personlig kristen. Gikk så et år på Bibelskolen i Mandal.
Giftet seg med Torunn, og begynte på teologistudiet på MF.
På spørsmålet hvorfor er jeg kristen?, svarer Jan Stellef:
Jeg tror på Gud bl.a. fordi jeg ikke kan forstå at alt vi er en
del av, skulle ha blitt til ved en tilfeldighet.
Jeg tror på Jesus som Guds sønn fordi det jeg leser om han
og opplever med han, har overbevist meg om at han er en
troverdig person.
Jeg ønsker å leve med en åpen himmel over livet, og er glad
for å ha et håp som også gjelder både i livet og i døden.
Ønsket inderlig å bidra til en endring i en ganske kjedelig
kirke, gjøre kirken mer relevant for folk i dag.
Har deretter arbeidet som sjømannsprest i Houston, Sydney,
New Zealand og som sogneprest i Holmestrand og Hillestad.
Deretter fulgte en vanskelig tid med skilsmisse, men livet
falt virkelig på plass for Jan Stellef etter et par år da han
traff Aud, som han nå er gift med. Han fikk ny jobb i Sjømannskirken, reiser verden rundt der det er nordmenn,
enten det er på høyskoler/universiteter rundt i verden, arbeid i land eller med sjømenn.
Overskriften for hans arbeid i Sjømannskirken i dag er P.I.R.:
Påvirkning – Informasjon og Omsorg.
Jan Stellef virker svært fornøyd med sin nåværende tilværelse, både med kjæreste, arbeid i Sjømannskirken og bygging av eget hus i Fløyveien.
Vi håper at Jan Stellef kan fortelle litt mer "om mennesker
jeg møtte" på et senere Rotary-møte, enten det er fra Mexico, New Zealand, Sotsji eller Holmestrand.

Ingeborg K Sølverud - referent

Program FEBRUAR 2018
Tirsdag 06.

TORSKEAFTEN PÅ HOTELLET med
påmelding til Espen innen i dag.
EDRUND OLAISEN, leder av The Rotary
Foundation i distrikt 2290, vil holde et 20
minutters innlegg i forkant av middagen.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 13.

3-MINUTTER ved Hans Anders Rygh
SIKKERHETSPOLITISKE utviklingstrekk
Keith Eikenes orienterer
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 20.

: Stig Kløvstedt
: Jan Sollid

VANN I VESTFOLD - sikkerhet for levering
og trygghet for kvalitet
Vidar Ullenrød, styreleder i VIV forteller
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 27

: Espen Andresen
: Ulf Sundling

: Elin Røed og Ole Herman Nordby
: Alf Smith Johansen

PEISMØTE - FELLESMØTE for alle på
Hotellet. President Toralf setter oss i arbeid
Ansvarlig
Referent

: president Toralf
: Svein Otto Schjerven

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 FEBRUAR
08.
14.
15.
23.

Frode Ekeli........................... 57 år
Johan Svele.......................... 87 år
Espen Andresen.................... 60 år
Rotary International.............113 år

VI GRATULERER
Rotary er et mirakel - en sammenslutning av yrkesmennesker.
Rotary har en integrerende virkning,
en felles plattform i en verden hvor
splittelsens kraft ellers er stor.

Månedsbrev Februar 2018 er sponset av:

