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PRESIDENTENS HJØRNE

HOLD NORGE RENT AKSJONEN

Kjære Rotaryvenner

Mette Måge Olsen i Holmestrand kommune kontaktet HRK
gjennom Håkon og Toralf om bistand til opprydding for å
hindre maritim forsøpling og gjøre strender og kystlinjer fine
før sommersesongen setter inn for fullt. Det er ønske om å
rydde kyststien mot Sande, mulig også i Mulvika, og på strendene i Hof.

Endelig ser det ut til at vinteren har sluppet taket
selv om de siste rester av snøklatter fortsatt klamrer seg
fast i de mest skyggefulle steder i terrenget.
For meg som bor ved Dulpen kan jeg rapportere at i strålende vårvær søndag 22. april var det riktig folksomt i parken med mange lettkledde folk og fullt engasjement i hele
lekeområdet. Utegrillene ble tatt i bruk og folk stod tett i
tett på fiskemoloen selv om fangstnivået ikke var spesielt
imponerende. Selv hadde vi tre barnebarn i helgepensjon
og den minste på 3 år ble så ivrig i fiske etter tangkrabber at
han fikk årets første bad i full påkledning.
Mai er også en god "arbeidstakermåned" med ekstra
mange og hyggelige fridager. 1. mai holder vi vår første vårfest hvor også Rotary tar møtepause. Så kommer Kr. Himmelfartsdag og 17. mai i ukene etter før vi avslutter med
2. pinsedag mandag 21. mai. Selv drar jeg til Tyrkia i tre
uker fra 19. mai og overlater roret i den perioden i trygge
hender til vår påtroppende President Tom. Nesten vemodig
å registrere at min Presidentperiode nå nærmer seg slutten
med stormskritt, men det er bare å nyte tilværelsen så lenge
den varer.
Rotary programmet frem til sommeravslutningen 26 juni
er spikret, og på Peismøtet den 29. mai regner jeg med at
grunnlaget blir lagt for utforming av store deler av høstprogrammet. Det er også hyggelig å registrere at så mange
av våre medlemmer vil engasjere seg i vårens gode miljøbidrag sammen med mange andre frivillige gjennom oppsamling av plastavfall langs våre strender søndag 6. mai.
Koordinert av Kai etter invitasjon fra Holmestrand kommune.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig hyggelig inngang
til vårstell i lun sommervarme og vel møtt til vårt første
Rotarymøte tirsdag 8. mai med vår velansette kirkeverge
gjennom 15 år, Yngve Berntsen som kåsør.

Mange Rotary hilsener fra Toralf

Som alle har fått med seg gjennom mailer
fra Kaj, så er det mr. Haagensen som har
overtatt koordineringen av dette. Kaj har
bedt om at alle forsøplings(dritt)leie
Rotarianere, deltar i denne aksjonen i
morgen søndag 6. mai kl. 10-14.
Det er ikke for sent å melde deltakelse til
KAJ på e-post, SMS eller telefon.
e-post: kajha@online.no
mobil: 909 28 751
Håkon Fæste vil være vår kontakt mot
kommunen i denne aksjonen.
Som mange kanskje hørte på Vestfoldsendinga, har både Magne og Håkon vært
i gang med opprydding langs strandkanten. En liten tjuvstart som bidrag til lokalsendingen.
OPPMØTESTED for å fullføre arbeidet søndag 6. mai kl.
10:00, er på den store parkeringsplassen vis-a-vis "Tyskerbrakkene" ved Sjøskogen på "Gamle E-18".
Vennligst gi beskjed om noen trenger transport.
Håkon tar med hansker og sekker.
Følgende medlemmer av Holmestrand Rotary Klubb har foreløpig bekreftet at de vil delta på oppryddingsaksjonen kommende søndag:
Einar Røyneberg, Tor Tingbø, Timmy Breen Nilsen,
Håkon Fæste, Magne Aven, Jan-Arne Rønningen,
Stig Atle Vange, Kaj Haagensen

HAR DU ANLEDNING SÅ STILL OPP!

INFO 1:

Vi sees ved Sjøskogen!

Vennlig hilsen Kaj Haagensen

Heidi Hammervik har bedt om permisjon fremover sommeren i en sykemeldingsperiode. Hun forteller at det er ingenting å bekymre seg over. Hun er ikke alvorlig syk, og vi
skal ikke se bort fra at hun stikker innom på møtene når
det faller seg slik.
God bedring Heidi. Håper du snart er tilbake i Rotary.

Olav

If nothing goes RIGHT....
Go LEFT....

INFO 2:
Hans-Arne melder 25. april at vi har fått takkebrev vedr.
gaven vi sendte til Kirkens bymisjon.
Daglig leder Anders Pladsen takker på vegne av mennesker
i samfunnet, og for at vi står sammen i arbeidet til Kirkens
Bymisjon. Et arbeide som gir håp, varme og omsorg til enkeltpersoner i lokalsamfunnet og møtestedet i Holmestrand.

LITT FRA APRIL MØTENE.....
Elin sitt referat (sterkt forkortet) fra 10. april med tema
"For fjorden og friluftslivet" - føyer seg godt inn i opprydningsaksjonen vi nå er inne i.
Møteleder Svein-Otto Skjerven presenterte seg som innleid president i Toralf sitt fravær.
Håkon, som sitter i Oslofjorden Friluftsråd, introduserte kveldens foredragsholder, Kjetil Johannesen. Tema om tilrettelegging for friluftsliv i skjærgården var
en flott oppfølger etter forrige ukes foredrag om småbåthavna. Johannessen var
engasjerende og hadde et stort hjerte for
fjorden og de gleder friluftslivet gir.
Oslofjorden Friluftsråd ble etablert i
1933 og eies av 28 kommuner fra svenskegrensa til Larvik. Bakgrunnen for etableringen var bekymring for at utbredt
hyttebygging skulle ødelegge vanlige folks mulighet til å
bruke de kystnære områdene. Friluftsrådet kjøpte øya Mølen
allerede i 1933, og Ramvikholmen året etter, og la til rette
for at båtfolket kunne bruke disse flotte øyene.
I dag har Oslofjorden Friluftsråd 18 faste ansatte og har
et omfattende engasjement som etablering og vedlikehold
av Kyststien, drift av Skjærgårdstjenesten med et tyvetalls
båter, rydding og innsamling av søppel, oppsett av kajakkstativer, aktiviteter og kurs for barn og unge. Vel kjent og
populært er også utleie av kystledhytter, blant annet
Ødegårdsbua. Her kan folk leie fyr eller hytter for overnatting. Mange er gamle offentlige bygninger som settes i stand.
Les hele referatet på vår web side. Elin

POPULÆRT
bedriftsbesøk på
KLAVENES GÅRD
OG GARTNERI

Program MAI 2018
Tirsdag 01.

DA HADDE VI FRI.....

Tirsdag 08.

YNGVE BERNTSEN forteller fra sine mer enn
15 år som KIRKEVERGE i HOLMESTRAND
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 15.

Vi BESØKER hovslager TERJE SKAUG
i smia i Bringakerveien 30.
NB! Møtet vil vare 1.5 til 2 timer.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 22.

: Stig Kløvstedt / Tom Johansen
: Otto Lagarhus

3-MINUTTER av Torstein Sagen
Litt om "SKØBAN", "TRÅTT FLESK" og
livet i Holmestrand på femtitallet.
Olav forteller "usensurert" fra oppveksten
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 29.

: Elin Rød / Bjørn Nymoen
: Einar G Løken

: Olav Georg Dalseth
: Øistein B Larsen

PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteansvarlige bestemmer møtested og
innkaller. Tema/oppgaver fra presidenten.
Referat sendes umiddelbart etter møtene til:
president, sekretær, webmaster og redaktør.

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 MAI
02. Jon Petter Helgestad............. 62 år
06. Svein Otto Schjerven............. 70 år
08. Kaj Haagensen...................... 69 år
10. Bjørn Nymoen....................... 70 år
10. Øivind Haugen...................... 67 år
11. Timmy Breen Nilsen..............73 år
14. Amund Rudlang....................71 år

VI GRATULERER
Familien Saue er et sammensveiset team som helt opplagt
drar i samme enden av tauet. Det er ikke ofte en kommer til
en bedrift som er så ryddig, ren og velorganisert som det vi
fikk se på omvisningen 17. april.
Det er mye som kan gå galt når man skal produsere 1,7 millioner salathoder i året under vekslende årstider og forhold.
Imponerende er det at de klarer det med vårt lønns- og kostnadsnivå også. Men du skjønner det når du har møtt og
snakket med disse flotte menneskene.
Så heretter er det kun Vestfoldsalat som gjelder folkens.
Takk til Elin og Hans Johan som ordnet det hele.

Månedsbrev Mai 2018 er sponset av:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita

DU RINGER - VI BRINGER!
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

E-post: htk@htk.no.

