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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner

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

SØNDAG 6. MAI

Det meste tar slutt en gang og for meg er dette min
siste hilsen til alle mine Rotaryvenner i Holmestrand Rotary,
som klubbens president.
Året har for meg vært spennende og har gått utrolig fort.
Etter en noe famlende start har jeg funnet meg vel til rette
som President og for de som skulle være skeptisk til å ta på
seg et slikt tillitsverv kan jeg sterkt anbefale det. Med vår
gode innarbeidede organisasjonskultur i klubben er arbeidsbyrden for presidenten ikke skremmende, men det krever
gjerne at en har anledning til å være tilstede og lede de fleste
møtene. En får også en mye bedre innsikt i Rotarys nasjonale og internasjonale aktiviteter, og spesielt har det vært
interessant å lære hva som foregår innenfor de andre Rotary klubbene innen vårt eget distrikt 2290 og møte mange
engasjerte og flotte mennesker.
Min hovedmålsetting som President har først og fremst
vært å videreføre det gode miljøet i klubben og selv føler jeg
at vi fortsatt har en meget positiv og oppegående klubb. Jeg
har vel også prøvd å utfordre klubben til å vurdere et noe
sterkere engasjement i lokalsamfunnet. Her ble konklusjonen at dette ikke bør være et prioritert område, men det er
åpnet for at engasjerte medlemmer gjerne kunne foreslå og
igangsette lokale aktiviteter dersom det ikke belastet alle i
klubben.
Jeg sitter nå i min leilighet i hyggelige Alanya og skriver
denne hilsen. Vi trodde vi reiste til sol og sommer og det
har vi nok gjort, men har registrert at Holmestrand har hatt
vel så mye sol og varme som Alanya i de snart 14 dagene vi
har vært her.
Jeg satser på å være på plass igjen fra 12. juni og gleder
meg til de tre siste hyggemøtene med bedriftsbesøk, sommeravslutning på Kommersøya og vår avsluttende generalforsamling på hotellet den 26. juni.

Beste Rotary hilsen fra Toralf

PEIS/Komitemøter 29.5.2018
Her fra Programkomiteens trivelige møte på "residensen" til
Hans Anders. Hva i all verden er det på den flaska ????

en selfie av "arbeidslaget" fra HRK......
som tok et kjempetak med rydding av plastsøppel og annen
dritt som folk har slengt fra seg langs "gamlebanen" ved
Sjøskogen nord for Holmestrand.
Antall Rotarianere (8-åtte) som deltok i aksjonen viser hvor
"tungt" det er å mobilisere til arbeide og lokale dugnadsprosjekter innen klubben. All ære til de som tok jobben.

Rotarymøtet 22.5.2018
Incoming President Tom innledet møtet. Torstein holdt sin
3-minutter. Et friskt, harselerende, morsomt innlegg rundt
røykelov, togtunnel, fjellheis, leger som snakker til PC’en i
stedet for til pasienten, politikere som kommuniserer på sosiale media i stedet for å prate med folk, elektriske biler som
er en lydløs fare for eldre mennesker, Rotarymøter i t-skjorte
og kortbukse..... "Er det rart at det er problemer i verden".
Olav D holdt hovedinnlegget, en
velfor mulert mimring av en
sunnmøring som kom til byen i
1953 - som raskt skiftet dialekt
og som siden har vært og følt seg
som Holmestranding. En trivelig
oppfrisking av Gutteskjæret,
Brooklyn Bridge, Pølsebrød duppet i pølsevann, kjøp av hårvann
til gutta i Fyllefantlia, hvordan
Jompa holdt sin respektfulle
hånd over byen, hvordan en
mengde småbutikker beskjeftiget
hele familier, hvordan guttegjengene over og under fjellet
hadde sine trefninger.
Byen har åpenbart hatt mange legendariske personligheter,
både fra samfunnets øvre sjikt og de som slet nederst. Det
var mange i forsamlingen som hadde morsomme historier å
bidra med og det ble en riktig så trivelig og løssluppen kveld.

Jan S (referent)

Rotarymøtet 8. mai 2018
Yngve Berntsen var kveldens
foredragsholder og gjest.
Bjørn Nymoen introduserte
"nesten pensjonisten" som
har vært kirkeverge i Holmestrand i 15 år.
Bjørn ga mange godord til
Berntsen som prosjekteder
for kirkens mange prosjekter,
og alltid til budsjettert pris.
Etter foredraget ble Yngve
Berntsen tildelt hedersbevisningen Paul Harris Fellow for
sin samfunnsgagnlige innsats.
Dette er en sjelden utmerkelse gitt utenom klubben, og tidligere kun tildelt forfatteren Kåre Holt i 1988.
Den høytidelige seremonien ble avsluttet med at den nye og
overraskede mottaker av PHF takket med velvalgte ord.

Program JUNI 2018
Tirsdag 05.

3-MINUTTER ved Alv Smith Johansen
Fra Nsimbi Education Centre skoleprosjekt.
Øystein forteller om utviklingen og fremgangen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 12.

Vi besøker KYSTVERKETS KONTROLLSTASJON i Horten
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 19.

: Jan-Arne Rønningen
: Hans Johan Kjølsrød

: Svein Otto Schjerven
: Terje Karlsen

Årets "happening" - BÅTTUR til Fantebukta
med partner, reker og godt drikke.
Ansvarlig
Referent

: Møte og kameratskapskomiteen
: Kaj Haagensen

Håkon Fæste har et fyldig referat på våre web sider.
Tirsdag 26.

15. Mai - besøk på Skaugs Hovslageri

GENERALFORSAMLING - Presidentskifte
Avsluttes med "FISHSOUP" på hotellet.
NB! Påmelding

Dette var kanskje det flotteste og triveligste bedriftsbesøket
vi (alle 12-tolv Rotarianere som deltok), har vært med på.

Ansvarlig
Referent

Terje Skaug og assistent og hovslager Christel Haugerud
hadde lagt opp "det løpet" med bevertning og fortelling om
et gammelt og sjeldent håndverk i en autentisk smie med
spesial verktøy og alt til faget.
Vi fikk vite om skolegang,
utdanning og praksis i faget.
Så var det "liveshow" med
Svarten til Heidi og Inge Myre.
En snill dølahest som rolig lot
nytt skotøy tilpasse og påføres
uten slag og spark - kun litt
smånapping i trøya til Terje.
Avslutningen tok vi ute
hos en imponerende bryggerigamp, den største hesterasen
i norge, en staut men rolig kar
på rundt 1-ett tonn.
Vi var vel hjemme sånn
rundt halv ti - fornøyde og
proppfulle av mye ny og
god lærdom.

: Toralf Cock
: Arne Martin Huseby

JULI MÅNED har vi MØTEFRI! God Sommer
og vel møtt til møtene i August med ny president og ny stab.

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 JUNI
01.
18.
23.
26.
28.

Arne Martin Huseby..............71 år
Tobias Brodtkorb.................. 60 år
Ingeborg Kalager Sølverud.....71 år
Terje Karlsen........................ 59 år
Helge Kristensen................... 80 år

Fødselsdager i JULI
06.
11.
13.
13.
29.

Holmestrand Rotary Klubb....69
Martin Sagen (R)................... 47
Elin Røed.............................. 48
Ole Bernhard Høgestøl.......... 62
Alv Smith Johansen.............. 62

VI GRATULERER
Månedsbrev Juni/Juli 2018 er sponset av:
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