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

NOV

PRESIDENTENS

"KLIPP" fra oktober møtene.......

HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!

2.10 Speakers Corner hvor Olav GD irriterte seg
over at noen spørsmålstillere snakker så lavt og
utydelig at de andre i salen ikke hører spørsmålet
- så SNAKK HØYT og TYDELIG så forstår vi hva
svaret til foredragsholder dreier seg om også.

Vi skriver november
og vinteren er over
oss. Jeg håper alle er
godt skodd for glatte veier i tiden fremover.
I oktober har det foregått mye positivt mht interesante
møter, egoforedrag og Stormøte i regi av Sandefjord Rotary.
Jeg hadde med vår yngste datter Celine til Houston og San
Antonio i oktober og for henne ble det en skikkelig ”Memory
lane”, med besøk til skole og tidligere bosteder. Vi fikk også til
et besøk til Bandera, ”The Cowboy Capitol of the West”!
Vi introduserte ”Speaker’s Corner” 2.okt. hvor forskjellige temaer ble tatt opp og jeg tror alle tilstede fikk en grundig innføring i hva som skjer på ”bondefronten” i distriktet.
Linda holdt et engasjerende egoforedrag som inkluderte detaljer om Carisma’s populære moteoppvisninger.
Hun lovte nesten å invitere oss gutta neste gang!
I forrige uke var det presidentmøte i Sandefjord hvor det
ble diskutert utvikling i klubber, samarbeide etc. Jeg fikk et
par gode forslag til tema kvelder; ”Kahoot” konkurranse og
en egen Web kveld hvor en ”spesialist” vil bidra til å hjelpe
oss med å bli bedre kjent med Rotary’s hjemmesider.
Sist lørdag overrakte jeg en gave til Trish som tok seg av
vår utveklsingsstudent Verena Schjerven under hennes altfor korte opphold i Florida i fjor. Hun var på en kort gjennvisitt
hos Verena’s familie i helgen. Hun fikk et skjerf som gave
med motiv i fra Holmestrand som hun satte stor pris på.
Dette ble gitt av Linda og Carisma.
På mandag denne uken var det samlet 420 Rotarianere
på Park Hotell i Sandefjord hvor vi fikk et innblikk i ”My
Home”, et barnehjems initativ til Leif Arild Jensen i Freetown
i Sierra Leone. Deretter var det Hans Wilhelm Steinfeld som
kåserte om ” Den Nye Kalde Krigen”. Et meget engasjerende
foredrag av en kompetent Steinfeld. Holmestrand RK stilte
med 18 personer, ikke dårlig på en mandags kveld!
Vi har også fått 3 nye reflektanter inn i vår klubb og
defor en stor takk til medlemskomiteen og faddere.

Rotary hilsen fra Tom
Hei Rotaryvenner. Redaktøren kommer ikke til å lage
samme laaaaange referat fra møtene lenger. Møtereferat kan
leses på våre eminente web sider. Vet du ikke hvordan du
logger deg inn så spør du Bjørn - - - bnymoen@h-nett.no
Fortvil ikke, det blir bilder, og "snutter" fortsatt.

Det verste dere - er å føle seg alene i en STOR gruppe.
La oss alle gi våre nye flotte reflektanter den største oppmerksomhet slik at de får den gode "Rotary følelsen", at de
får lyst til å bli fullverdige medlemmer av klubben vår.
Red. har vært med siden 1995, og det har vært en fin reise
med mye bra nettverksbygging - Kan sterkt anbefales.

Olav Georg red.

Heidi spurte om rutinene/reglene for påmelding
av ungdom til summer camps - la oss være ute i GOD TID til
neste års SUMMER CAMPS !!!!! Hvem tar seg av dette ??
9.10 besøk av Stortingsrepresentant Morten Stordalen med
interessant vinkling på bl.a vei og på toget når det går :-)
16.10 var det av Hanne Sjue fra Sjue KulturGård
med historie, og smaksprøver fra gårdens eget velsmakende Øl.
23.10 Linda med sin
Carisma fyller ikke
bare Biorama. Denne
kvelden satte hun
fremmøterekord i HRK
hvor hele 38 vår å
hørte på. Dere - den
dama står jo aldri
stille. For en energiiiii

Linda med
STORT HJERTE
for Holmestrand

29.10 Ingen kald krig mellom Hans Wilhelm og Jon Petter.
Hva de snakket om på middagen etter Stormøtet på Park
Hotell i Sandefjord får vi aldri vite. 18 fra HRK deltok. 9 på
middagen med Hans Wilhelm ved vårt bord. Det var STAS!
30.10 var alle tre reflektanter på møtet. Elin MB og Arvid for Selma var det første gang. Trivelig, og håper å se dere på
tirsdagsmøtene så ofte dere har anledning fremover.
Det var Max Trandem om avfallshåndtering denne kvelden.
Dette og andre møtereferat kan dere lese på våre web sider.

LITT FRA FØR I TIDEN....i fra Månedsbrev 1/98 - August 1998.
Dengang selv om det var Juli og ferie, og mange av oss er bortreist, så var det allikevel
trivelig for de av oss som var hjemmeværende å delta på hagemøtene sammen med våre
damer. Det var stor stemning og sosialt vennskapelig samvær, gjerne med vafler, is og
jordbær.. Hyggelig og velfortjent for oss som ikke var på ferie. 14-17 Rotarianere +
damer (våre egne må vite) har deltatt på hagemøtene hittil i juli.
Ja, slik var det for 20 år siden med møter hjemme hos medlemmene også i Juli måned.
Litt nostalgi fra Olav GD

Program NOVEMBER 2018
Tirsdag 06.

NYE KONGSBERG MARITIME
ved Lars Kristian Moen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 13.

3-MINUTTER ved Kaj Haagensen
EGOFOREDRAG av Martin Sagen
Referent

Tirsdag 20.

Nsimbi Education Centre - et prosjekt i Rotary’s ånd!
Utdannelse er den beste - og kanskje den eneste vei ut av
fattigdom. Dette var begrunnelsen for at Ewelyn Kitandwe
med egne midler startet en barneskole på landsbygda utenfor Entebbe i Uganda. I begynnelsen fantes det ikke klasserom - kun noen overbygg som ga litt skygge for solen og for
regnet. Bøker og annet skolemateriell var en mangelvare men barna lærte seg å lese og å skrive. I tillegg fikk de et
måltid mat om dagen - en grøt kokt over åpen ild ute i skolegården. 70 elever fikk skolegang og 4 lærere ble ansatt.
Holmestrand Rotary Klubb besluttet å støtte Nisimbi
Education Centre i 2005. Behovet for hjelp var stort, og vi
visste at de midlene vi samlet inn ville gå direkte til skolen
og ikke bli borte i administrasjon på veien frem. Siden da
har vi bidratt med over 400.000 kroner til Nsimbi - takket
være interesse for loddkjøp på vårt julemøte og tilskudd fra
vårt Rotary distrikt 2290.
Vårt bidrag har vært til uvurderlig hjelp for Nsimbi sier
Ewelyn. Skolen har kunnet bygge klasserom, det er innkjøpt pulter og bøker, det er fremført elektrisitet, det er anlagt kjøkkenhage for dyrking av mat til elevene, og skolen
har vokst til i dag å ha 14 lærere og hele 317 elever.
Ewlwyn Kitandwe har bedt meg overbringe en stor takk til
Holmestrand Rotary Klubb for den støtten de har fått i alle
disse årene. Uten den hadde Nsimbi Education Centre ikke
vært det den er i dag. Og det viktigste: Utdannelse er den
beste - og kanskje eneste vei ut av fattigdom.
Under årets julemøte vil vi også denne gang selge lodd til
inntekt for "vår" barneskole i Uganda. Da har man sjansen
til å vinne en rosebukett hver 14. dag i hele 2019 - og i
tillegg en rekke andre gevinster. Hvis du ikke kan komme
på julemøtet så ta kontakt så ordner jeg lodd for deg og ser
etter om du vinner.
En stor takk igjen til alle som har støttet prosjektet - og
håper å se deg på julemøtet!
Øistein oistlars@h-nett.no

: Svein Otto Schjerven
: Øistein B Larsen

: Ole Herman Nordby

FELLESMØTE - FORSVARSFORENINGEN
Tema om Koreahalvøya - Ny retning ?
ved Oberstløytnant Palle Ydstebø

NB! MØTESTED Langgaten 47 hos Hans Narverud
Referent
Tirsdag 27.

: Timmy Breen Nilsen

GUVERNØRBESØK DG Gaute Johannessen
og DGN Berit Reppesgård - om Rotary.
Spiseaften med Pizza fra Casa Blanca

NB! MØTESTED Langgaten 47 hos Hans Narverud
Parkering på baksiden - inn gjennom bommen.
NB! Styret og kommiteledere møter
Referent

1730.

: Bjørn Nymoen

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2018-2019
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Sekretær
Mob 926 62 887

Heidi Hammervik
heidi@hammervik.no

Programsjef
Mob 934 80 161

Hans Anders Rygh
hans.anders.rygh@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

VIKTIG MELDING - HØR PÅ RADIO - hette det før i tiden.
Og når det gjelder kommende møteprogrammer må komiteene ligge godt foran skjema med å videreformidle sine
programforslag til Programsjef Hans Anders.
Se mail adresse og telefon ovenfor.

Fødselsdager i NOVEMBER
01.
01.
02.
04.
07.

Tore Hansen......................... 50 år
Lars Tveito............................ 63 år
Heidi Hammervik.................. 48 år
Olav Georg Dalseth............... 75 år
Hans-Arne Risnes................. 61 år

VI GRATULERER
Månedsbrev November 2018 er sponset av:

Celine på legendariske
Silver Dollar Saloon, Texas
- Det er alltid for tidlig å grue seg
- Det er alltid for sent å angre
- Det er alltid tid til å glede seg

Hilsen fra
Johansen Sandor Family
Tom Johansen

