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PRESIDENTENS HJØRNE

JULEMØTET 19. DESEMBER......

Kjære Rotaryvenner!

På Ødegårdbua ble det en livat og trivelig kveld med cirka
60 deltakende mannebein. Ingen kvinnebein i sikte denne
kvelden - synd. Møte og Kameratskapskomiteen hadde vært
tidlig på´n, satt i stand, og pyntet bord.

Godt Nytt år til alle mine venner i Holmestrand Rotary.
Jeg har selv hatt en hyggelig julefeiring sammen med
mine to sønner med familie på eldstesønnens hytte på Hafjell.
Det ble et par gode skiturer, mye god mat og en ordentlig
uværsdag som bare inviterte til inne aktiviteter. Nyttårsaften
ble feiret i henhold til god gammel tradisjon sammen med en
fast vennegjeng her i Holmestrand, og neste års vertskap er
allerede avtalt.
Nå har vi avsluttet året 2017 og startet på et nytt med
mange utfordringer og muligheter. Vi er så heldige at vi lever
i et godt land med solid økonomi, stor frihet for den enkelte
og med trygge og gode velferdsordninger. Det vil likevel alltid
være noen som faller utenfor og som kan trenge noe ekstra
oppmerksomhet og støtte fra oss alle som medborgere. Ser
vi utenfor landet vårt er de sosiale utfordringene formidable
og da er det godt at vi gjennom vårt omfattende Rotary samarbeid kan bidra med vår lille skjerv. Hyggelig var det derfor
å registrere at givergleden på vårt alltid hyggelige julemøte
også denne gangen ga et solid bidrag til vårt "skoleprosjekt"
i Uganda.
Jeg er nå halvveis i min presidentperiode i vår lokale
klubb her i Holmestrand og synes selv at det har vært et
meget hyggelig tillitsverv som jeg gjerne kan anbefale til alle.
Jeg ser med glede frem til vårt fortsatte samarbeide i og
utenfor klubben helt frem til jeg avslutter presidentembetet
til sommeren. Vi måtte imidlertid utsette valget av nytt 2018/
2019 styre på vår Generalforsamlingen/Julemøte 19. desember
siden alle støttespillere til Tom som "incoming president"
ennå ikke var på plass. Vi oppgraderer derfor vårt neste
medlemsmøte den 9. januar til også å være en generalforsamling slik at vi kan formalisere valget av neste års Rotary
styre.

Etter presidentens innledning og velkomst ble det mye god
julemat og stadig gjentagende påfyll i de små glasser. Rikelig med drikke la i hvertfall ingen demper på stemningen.
Øistein med gode hjelpere styrte showet med loddsalg og
auksjon av flotte "innrammede" gevinster. Flere vant asalia,
og Ole Herman var den lykkelige vinner av Rosebukett hver
14de dag i hele 2018. Den presangen skulle Tone få innpakket under juletreet. Hvem som vant den eksklusive romflaska flybårent helt fra Rotaryklubben på Tortola, husker
av en eller annen grunn redaktøren ikke :-).
Det ble solgt mye lodd, og det var også vipset inn penger fra
medlemmer. Hvor mye som kom inn til inntekt for Nsimbi
Education Centre vil Øistein orientere om når alle tilleggende sponsorbidrag også behørig er talt opp og registrert.

OPPTAK AV NYTT ROTARY MEDLEM.....
Jan Stellef Rønningen ble tatt opp, og ønsket velkommen
som fullverdig medlem av Holmestrand Rotary klubb.
Jan Stellef er prest og har tjenestegjort både i Holmestrand
og utenriks. Han ble kjent i Norge som prest under siste
Olympiske leker i Sotsji.
Bilde viser:
Jan Stellef Rønningen
med president
Toralf Cock.

Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer velkommen til
et fortsatt godt og trivelig møteprogram frem mot sommeren.

Beste Rotary hilsen fra Toralf

WEBREDAKTØR i NORFO
Rollen som digitalredaktør i Norsk Rotaryforum er ledig.
Funksjonstiden er tre år og som alle verv i Rotary er også
stillingen i Norfo ulønnet. Reiseutgifter og andre utgifter
dekkes etter regning i samsvar med vedtatte retningslinjer.
Opplysninger om vervet fås hos leder i
kommunikasjonskomiteen Ole Morten
Ona Ringdal, tlf 909 18 959, eller
fungerende webredaktør Tore Jørgen
Slettahjell, tlf 920 83 500.
Interesserte bes sende søknad med
relevante opplysninger til Norfo ved
sekretær Svein Tore Stiansen
stianse@online.no innen 15. januar 2018.

Holmestrand Rotary Klubb har pr. i dag 51 medlemmer og
ett æresmedlem (Johan Svele). De fleste fra Holmestrand og
Hof, altså NYE Holmestrand kommune. Men vi har også et
par medlemmer fra "Våle", og Heidi med adresse Horten, men
sin arbeidsplass i Holmestrand.

Regelen for å bli medlem av Rotary er at man
enten bor eller arbeider i klubbens naturlig distrikt. Tidligere var også Våle (før Re Rotary Klubb ble etablert), vervedistrikt for HRK. I dag er det "storkommunen" Holmestrand/
Hof som det naturlig skal værves medlemmer fra.
Mange yrkesgrupper er godt representert i klubben, men vi
bør alltid være på jakt etter nye klassifikasjoner som representerer yrker som vil kunne tilføre klubben ytterligere
viten og kompetanse. Pr. i dag har klubben 2 reflektanter,
og flere aktuelle kandidater i "banken" fortsettelse.....

som planlegges tatt opp som medlemmer i løpet av 2018.

PAUL HARRIS FELLOW
Hedersbevisningen PHF ble under julemøtet tildelt 3 av
Holmestrand Rotary Klubb sine mangeårige medlemmer. Alle
tidligere presidenter i klubben.

Program JANUAR 2018
Tirsdag 09.

De tre er Hans Petter Harestad, Svein Otto Schjerven og
Einar Gabriel Løken. Alle tre er meget aktive medlemmer i
klubben, noe også president Toralf Cock understreket under tildelingen.

3-MINUTTER ved Jan-Arne Rønningen
Generalforsamling seksjon A - VALG
UNGDOMSARBEIDET i Rotary med
erfaringer fra student-utvekslingen 2017.
Verena forteller fra Florida, og Andrea (Frodes
datter) forteller fra Summer Camp i Madrid 2017
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 16.

KIRKENS BYMISJON i Holmestrand
ved Bente Charlotte Gausen.
NB! Møtested Kirkens Bymisjons lokaler på
torvet. Det serveres kaffe og vafler!
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 23.

Svein Otto Schjerven (tv), President Toralf Cock og Hans
Petter Harestad (th). Einar Gabriel Løken var ikke tilstede
ved tildelingen av prisen.

UTRYDDELSE AV POLIO
Rotary International sin store hjertesak gjennom mange år
med vaksinasjon og utryddelse av polio verden over, er nå
innenfor rekkevidde.
I tre land er det fortsatt konstatert tilfeller av polio - Nigeria
- Afghanistan og Pakistan. Jobben fortsetter i disse landene
med god hjelp fra myndigheter, hjelpearbeidere, frivillige
vaksinatører, i kampen for endelig å utrydde polio.

HVORDAN SELGER VI ROTARY ?
En ekte Rotarianer har MØTELYST - går på Rotarymøte
hver uke året rundt for å ha et givende samvær og nettverk.
Høre på gode foredrag som er spennende, lærerike og som
utvider horisonten. Rotary er et godt globalt kameratskap.
Vi skal SELGE Rotary på vår velbegrunnede stolthet og begeistring over å være en Rotarianer. Er du en med møtelyst,
ja da smitter det over og skaper nysgjerrighet hos andre, for
på den måten vil Rotary kunne vokse videre.

KVINNENE TOGER INN.....
For bare tre tiår siden kunne ikke kvinner bli Rotarymedlem,
men det har endret seg siden det. Mange tror fortsatt at
Rotary er en organisasjon bare for menn. I dagens Rotary
klubber utgjør kvinneandelen noe over 21 prosent, men RI
president Ian H S Riseley jobber hardt for at det skal bli
balanse kvinner/menn, som gjenspeiler verden forøvrig.

En Rotarianer er ikke satt på
denne jorden for å se igjennom
andre, men... for å se til at andre
kommer seg igjennom.....

: Elin Røed
: Lars Tveito

EN EKSOTISK KVELD I JAKTENS TEGN
Einar Gabriel´s mangeårige danske venn
Mikael Barner Rasmussen, forteller fra sine
32 år som jeger/bosatt i Namibia
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 30

: Frode og Svein Otto
: Stig Atle Vange

: Elin og Einar Gabriel
: Tor Tingbø

3-MINUTTER ved Per Halvor Rønningen
EGOFOREDRAG ved Jan Stellef Rønningen
Ansvarlig
Referent

: Stig og Tom
: Ingeborg Kalager Sølverud

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 JANUAR
04. Jan Sollid..............................69 år
10. Hans Johan Kjølsrød.............67 år
15. Jan Stellef Rønningen........... 52 år

VI GRATULERER

Månedsbrev Januar 2018 er sponset av:

HELGESTAD GÅRD
Sørbyveien 5, 3083 Holmestrand
KORN - MATPRODUKSJON og
"svinaktig" godt flesk fra gris som
stortrives hos Helgestad familien

