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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Høsten står for døren og vi ser frem til
mange flotte samlinger og foredrag utover i
månedene som kommer.
Vi har fått en veldig flott start med fine
utflukter og omvisninger til Bakke Mølle og
nå sist til Autosenteret Fjeldstad.
Hva Bjørn Egil Fjeldstad og Hans Klausen har fått til på
Klevbrottet står det stor respekt av - IMPONERENDE!
De setter definitivt Holmestrand på (bil) kartet.
All mulig honnør til Hans Anders Rygh og Programkomiteen!
Stig og jeg var på ”TRF” samling sist mandag i Tønsberg. Dette er en obligatorisk samling som gjentas hvert år.
Hensikten er å sertifisere klubbene slik at disse kan søke
om midler og støtte i fra ”The Rotary Foundation” (Rotaryfondet) til prosjekter som enten er lokale, ”District Grants”,
eller globale ”Global Grants”. Vi kan komme tilbake senere
med mer oppdateringer om TRF på et ordinært medlemsmøte.
Det var også et interessant innlegg om ”End Polio Now”,
hvor Rotary sammen med WHO og Bill & Melinda Gates
Foundation, UNICEF samt flere andre har arbeidet i mange
år med å utrydde polio. I 2017 var det kun 8 kjente tilfeller
i Pakistan og Afghanistan, men arbeidet med vaksine pågår
fortsatt for fullt. Dette vil koste 1,5Mrd USD de neste årene.
Verdens poliodag er den 24. oktober og vi vil informere
mer om dette på møtet 2. oktober.
Vi har interessante reflektanter som vil bli kontaktet i
disse dager og vi vil ønske dem velkommen i klubben.

Rotary hilsen fra Tom

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

Mye bra på SEPTEMBER MØTENE.....
11. september startet møtet med 3-minutter ved Jon Petter
som var opptatt av bærekraftig arealutvikling, og så det som
positivt at dette blir diskutert i Næringsforeningen. Viktig å
sikre at infrastrukturen blir ivaretatt ved byutviklingen.
Så var det SHE "show"
ved Heidi Aven.
Et inspirerende foredrag
om She Community.

En ekte Holmestrand jente,
datter av Knut Aven.
SHE benytter sitt omfattende nettverk for å fremme kjønnsbalansen i næringslivet og har utviklet en SHE INDEX som
mange selskaper måles etter om hvor god de er innen kjønnsbalanse i sine selskaper. Heidi ønsker nå å engasjere seg
internasjonalt med deres SHE INDEX som et felles arbeids
verktøy for bedrifter i mange land.
I SHE er de bare 2 ansatte, men de har mange støttespillere
som jobber mot samme mål - flere kvinner inn i lederposisjoner i næringslivet.
Det er god dokumentasjon på at mangfold innen kjønnsbalansen i næringsselskaper er positivt for selskapene.

I fr
STORMØTE med Sandefjord Rotary Klubb på Park Hotell
mandag 29. oktober kl. 1800 hvor Hans Wilhelm Steinfeld
holder foredrag om "DEN NYE KALDE KRIGEN".
Påmeldingsfrist 15. oktober. Det skal være samlet påmelding fra hver klubb.
Det blir sendt ut egen mail til alle om dette.

18. september fikk ordfører
Alf Johan sin PHF
(Paul Harris Fellow)

OLE BERNHARD HØGESTØL har meldt seg ut av klubben.
Vi ønsker Ole Bernhard lykke til videre i livet. (red)

RI presidentens tema for Rotaryåret 2018-19

Better to love and loose,
than not to love at all.....

Pent antrukne Rotarianere fikk denne kvelden høre et gnistrende godt foredrag av en meget engasjert ordfører om den
nye kommunen, dens utfordringer og fremtidsutsikter.
Uten manus, men med telefonen på "stand by" fikk vi et
godt inntrykk av at dette "skal gå meget bra".
Utmerkelsen PHF til en "ikke Rotarianer" er helt klart fortjent for den mangeårige innsatsen Alf Johan har lagt ned
for Holmestrand by, og nå kommunesammenslåingen.

Vi takker og gratulerer ordføreren.

21. September
hos Bjørn Egil og Hans på AUTOCENTERET Fjeldstad i
"krysset" på kleivbrottet, er det mulig at bilene er "firkanta",
men det var i hvertfall ikke disse gutta.....

Program OKTOBER 2018
Tirsdag 02.

Helt klart det beste, sprøeste, mest kreative og gøyeste vi
har hatt - ever! Maken til rally - det var bånn gass fra første
stund, ingen var i nærheten av bremsepedalen, kreative
gutter som ga oss høyoktan presentasjoner om hvordan guttedrømmen fortsatt er mulig å realisere. Det glinset i krom og
kvalitet hele veien, verdens største Gelenderwagen forhandler
imponerte stort.
Takk for at vi fikk komme - takk for "bubler" i glasset, snaks,
pølser - gode historier, og veldig sen GRATIS hjemtransport.

3-MINUTTER ved Brita Hermansen
VI KJØRER "Speakers Corner" med
hjertesukk og korte spontane innlegg, om feks
"noe som irriterer meg", så fyller vi på med
YouTube om Rotary International og Polio +
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 09.

MORTEN STORDALEN kommer. Nestleder i
transportkomiteén på Stortinget for FRP
Ansvarlig
Referent

..og på vegne av 24
medlemmer i
Holmestrand
Rotary Klubb +
medbrakte venner
takker

Hans Anders,
Jan og Olav
for en
uforglemmelig
opplevelse.

Tirsdag 16.

: Hans Johan Kjølsrød
: Marit Foss

HANNE SJUE fra SJUE GÅRD forteller om
"Sjue Kulturgård" - historie og videre planer.
Hun har med ØL fra eget brygg, så vi får smake
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 23.

: Presidenten
: Arne Fladby

: Lars Tveito
: Håkon Fæste

3-MINUTTER ved Arne Martin Huseby
EGOFOREDRAG av Linda Brakstad Glenne
Referent

: Olav Grande

Mandag 29. Sandefjord Rotary Stormøte kl. 1800 på
Park Hotell med Hans Wilhelm Steinfeld.
Se eget opplegg vedr. påmelding.
Tirsdag 30.

MAX TRANDEM forteller om "Avfallshåndtering", det rører og berører oss alle".
Ansvarlig
Referent

: Espen Andresen
: Heidi Hammervik

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

OM REFLEKTANTER.....
Når et foreslått medlem er godkjent er denne personen klar
for å bli spurt om hun/han vil være reflektant og mulig fremtidig medlem i Holmestrand Rotary Klubb.
FADDERENS OPPGAVER:
✔ Avtale med reflektanten hvilket møte som blir det første.
✔ Si tydelig i fra til presidenten at reflektanten er tilstede
slik at reflektanten blir ønsket spesielt velkommen.
✔ Fadderen presenterer reflektanten på første møte (kort).
✔ Følge opp reflektanten på møtene fremover og gi presidenten beskjed når de er tilstede, slik at de blir nevnt
under åpning av møtet.
✔ Kan dere ikke selv komme på et møtet, må dere gi
reflektanten beskjed og be presidenten eller andre som
kjenner reflektanten, beskjed om å følge litt med slik at
reflektanten ikke blir sittende alene.
Jeg synes det har vært litt trist når vi har hatt reflektanter
tilstede og de ikke er blitt nevnt under åpning av møtet. Vi
må hjelpe hverandre med dette. Jeg har lagt opp til at det
er faddernes ansvar, men både presidenten og Heidi som
noterer frammøtet, får hjelpe til at dette blir husket.
Mvh Elin Røed - leder av Medlemskomiteén

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

Fødselsdager i OKTOBER
10.
13.
23.
30.
30.

Ulf Sundling..........................74
Brita Hermansen.................. 66
Stig Kløvstedt........................65
Einar Røyneberg................... 57
Otto Lagarhus....................... 73
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VI GRATULERER
Månedsbrev Oktober 2018 er sponset av:

Nygårds Vei 8, 3085 Holmestrand tlf 986 65 961

