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PRESIDENTENS HJØRNE

HVA ER ROTARY ?

Kjære Rotaryvenner

Rotary ble stiftet som en privat klubb i Chicago i 1905 av
Paul Harris med det formål å samle personer med forskjellig yrkesbakrunn for å søke å høyne etisk standard i utøvelsen av yrket.

Vi trodde inngangen til mars måned skulle gi oss
de første vårtegn, men mye tyder på at 2018 blir et stort
unntaksår. Ikke bare har vi fått rekord mye snø, men nye
kulderekorder registreres ikke bare i store deler av Norge,
men også ute i Europa. Selv utsatte jeg min planlagte tur
til hytta i Rondane sist uke, familien går ikke lenger på ski
i temperaturer under minus 20 grader.
OL 2018 ble også et rekordår for Norge med 14 gull og
mange andre gode presentasjoner. Vår alles Marit Bjørgen
gjorde det beundringsverdig godt, ikke bare som medaljesanker, men kanskje mere som medmenneske. Hun viser
en utrolig god sportsånd og tar seg kjærlig av alle sine kolleger som i perioder kan trenge noen ekstra trøstende ord,
hun fremstår virkelig som et godt forbilde. Hun er en ordentlig "Rotarianer" vi alle kan være meget stolte av.
Her hjemme går stort sett alt på skinner. Vi har en rimelig god oppslutning på våre møter og tilbakemeldingen på
vårt nylig utsendte spørreskjema indikerer foreløpig på at
de fleste er rimelig godt fornøyd med tingenes tilstand selv
om det naturligvis er rom for flere forbedringer.
Programmet for resten av vårsesongen synes nå spikret
slik at vi alle kan konsentrere oss om å hjelpe vår påtroppende president til å lage et ennå bedre program i hans
presidentperiode. Nå er det ikke lenge til påske og når vi
starter opp igjen den 3. april er det båthavna som er i fokus,
et godt tegn på at nå går det snart mot mere sommerlige
forhold.

Medlemmene møttes en gang pr. uke på rotasjon hos
hverandre - derav navnet ROTARY.
Rotary har etter dette vokst til en internasjonal bevegelse som har dannet forbilde for en rekke tilsvarende
serviceorganisasjoner.
I dag er DU den eksklusive medlem sammen med 1.2
millioner medlemmer i 1200 lokale klubber i 169 land, og i
den forbindelse har du MØTERETT i Rotaryklubber over hele
verden.
ROTARY`s motto er Service Above Self og har som formål Å gagne andre.
En av målsettingene er: Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom
mennesker av alle yrker.
The Rotary Foundation som er verdens største private
stiftelse har som formål å drive humanitært arbeide og opplæring. Polio + programmet med utryddelse av polio i alle
land verden over er det største prosjektet. Mer enn 4-fire
milliarder norske kroner er brukt på dette viktige arbeidet.

SÅ NÅ VET DU LITT MER OM ROTARY

Jeg ønsker alle mine Rotaryvenner en hyggelig avslutning på vintersesongen og en riktig god påske når den tid
kommer.

Beste Rotary hilsen fra Toralf

ROTARY SUMMER CAMPS 2018.......
Brent barn skyr ilden heter det, og vi fikk oss en ufortjent smekk over fingrene med utvekslingsstudent dette året.
MEN, i et samarbeide mellom europeiske land arrangerer Rotaryklubber et stort antall leire og rundreiser av ca.
2-3 ukers varighet, og hvert år er det 50-60 tilbud som er
åpent for ungdom mellom 16-26 år, noe avhengig av det
enkelte tilbud.
Deltakerne betaler selv reise, forsikring og lommepenger.
Rotary dekker opphold, kost og losji.
SUMMER CAMPS har vi meget gode erfaringer med, og i
klubbens regi har mange av våre ungdommer vært på slike
reiser og høstet bare gode erfaringer, fått nye venner og mye
god lærdom. Dette fikk vi høre av Andrea Ekeli som tilbrakte 3 uker i området rundt Madrid sist sommer.
LA OSS SATSE PÅ SUMMER CAMPS I ÅR. Du som har
ungdommer i din familie eller vennekrets - start planleggingen allerede nå. Mer informasjon kommer......

OGD

Hyggelig tilbakemelding fra vårt skoleprosjekt i Uganda.
On 30 Jan 2018 19:04, senkitand@yahoo.co.uk wrote:
Hello Mr. Larsen,
I acknowledge receipt of UGX 15.9 million on the Nsimbi
Education Centre Account.
I will update you on the use as soon as possible.
We are very grateful and kind regards to all.
Evelyn

LITT KORT OM FEBRUAR MØTENE.
6. Februar hadde vi besøk av Edrund, past DG i 20002001, nå leder av The Rotary Foundation i distrikt 2290
Der fikk vi et sprudlende foredrag. Hun startet med Samefolkets dag, 6. Februar.
Så ”lærdommen hjemmefra”
og Rotary med punkter som
toleranse, respekt, ærlighet,
kunnskap og vennskap.
HRK, en veldrevet og solid klubb, men savner et større engasjement fra oss i vår region. Vi burde vært mer synlig i
vårt nærmiljø med prosjekter. At flere damer er kommet til
er positivt, men andelen bør økes.

Program MARS 2018
Tirsdag 06.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 13.

Det avsluttes med hennes brennende engasjement i Litauen,
og skulle noen ønske er de velkommen til å bli med dit.
Møtet ble avsluttet med en meget god torskemiddag.
Tore Hansen - referent
13. februar tok Hans Anders oss med på nostalgiske filmklipp fra Fornebu på 70-tallet. Mange artige historier og
flotte aeroplaner som dengang var imponerende avanserte.

Tirsdag 20.

20. februar var det Vidar Ullenrød, styreleder i VIV, (tidligere
medlem av HRK) og Holmestrand patriot som fortalte om
"Vannlevering i Vestfold" som er en tosidig tilgang fra Eikeren og Farris. Vidar fortalte om hendelse hvor strømmen
gikk i Hof en sen kveld og dramatikken som utspant seg
frem til vannet kom tilbake til normal leveranse tidlig på
morgen. Vidar er glødene interessert i Holmestrand historie,
og fortalte om mange gode oller - Franzeollen, Fleckollen,
Petersollen, Kopstadollen, Høvelmesterollen og hvor Snurreollen var søndre bydels vannreservoar med rørledning som
allerede ble lagt i 1748. Videre tok Vidar for seg utviklingen
av nye og flere vannkilder for Holmestrand og Botne.
I dag er det rundt 161’000 som får sitt vann fra VIV. Tapet i
ledningsnettet (lekkasjer) ligger på 23%. Vannlekkasjen i Holmestrand er beregnet til hele 42%.
Mer om Holmestrand og Botne sine vannkilder finnes på
http://vestfoldvann.no/wp-content/uploads/2016/08/Historie-VIV.pdf
Stort oppmøte og engasjement fra salen. En takk til Vidar
for et kunnskapsrikt og engasjerende foredrag.
Alv Smith Johansen - referent
27. februar var det PEISMØTER - komitemøter.
Referat fra den enkelte komite er lagt ut av Bjørn og ligger
på vår utmerkede webside. Her kan de leses i sin helhet.

MEN.....det beste er å delta på møtene, høre foredragene føle den intense stemningen LIVE....
Vel møtt tirsdager kl. 1900 på HOTELLET (Olav red)

: Stig Kløvstedt
: Amund Rudlang

3-MINUTTER ved Per Halvor Rønningen
UTENRIKSPOLITISKE TRENDER
hvor vår egen Keith Eikenes forteller
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 27

: Jan-Arne Rønningen
: Torstein Sagen

FELLESMØTE med FORSVARSFORENINGEN
Generalmajor Eirik Kristoffersen, den nye
sjefen for Heimevernet med bakgrunn fra
spesialstyrkene, og som en av de første etter
krigen som ble tildelt KRIGSKORSET,
foredrar over temaet
"HEIMEVERNET I DAG OG I FREMTIDEN"
Ansvarlig
Referent

Presidenten, incoming Tom og Stig fortalte så om hvorfor de
ble med, og er med i Rotary, og hva de mener klubben bør
vektlegge framover. Deretter en runde med interessante innlegg fra kreative medlemmer.
Kanskje bør klubben bli mer offensiv på det sosiale området
- teatertur til Drammen, Horten, Tønsberg med partner?
Klubben bør ha et eller flere lokale prosjekter som markerer
vår plass i utvikling av byen.
God markedsføring av klubben er å bruke nåla så ofte som
mulig - skaff nåler til alle plagg.
Jan Sollid - referent

KOMMUNEREFORMARBEIDET ved
Rådmann Hans-Erik Utne.
Et FELLESMØTE med Sande Rotary Klubb
som holdes på Holmestrand Fjordhotell

: Stig Kløvstedt
: Hans Anders Rygh

MØTEFRI - PÅSKEUKEN

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 MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby.............. 63
Erik Ekeli..............................85
Einar G Løken.......................65
Håkon Fæste.........................79
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år
år
år

VI GRATULERER

Ikke vær trist for det du har mistet,
men smil for det du hadde

Månedsbrev Mars 2018 er sponset av:
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