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SEPT

PRESIDENTENS HJØRNE

Hva skjedde på Rotarymøtet 7. August ?

I fravær av presidentens bevingende ord så får
dette stemningsbildet fra møtet på residensen
til Hans Anders den 4. september, stå for det
usagte. Mens kongeskipet med eskorte seilte
majestetisk forbi i solrenningen hadde 8 fremmøtte Rotarianere en fortreffelig aften med kaffe, eplekake og krem. Det ble et konstruktivt møte med planlegging
av høstens møteprogrammer (se utsendt møtereferat i dag).

På første møtet etter sommerferien danset musene på bordet, for katten var i selskap en hel uke og feiret sin kone´s
runde tall med visse følger som usminket kom fram under
presidentens egen presentasjon på møtet den 14. august.

Et glimt av Jan og Erik som koste seg
på inne/uteplassen i en fortsatt
temperert kveldstund.

Photo by ESPEN

Kun 23 møtte, men alle engasjerte og tilstedeværende. Det
ble en strålende møtekveld med Stig som vanlig i bra driv
som stand in og møteleder.
Svoger og svigerinne, Hansen/Røed ga oss en engasjerende
og interessant kveld. Tore først i en 3-minutter om noe så
enkelt som deponering av fyllmasser. Til og med "rene"
jomfruelige masser som leire, jord og stein, er ikke lenger
den enkleste ting å flytte på og plassere i en dal eller skråning. 3-minutter´n som egentlig skal være avmålte tre minutter, (se kommentar om dette nedenfor under møtereferat
den 14. August) engasjerte plenum i den grad at spørsmål
og gode svar - ikke ga slipp på Tore på minst et kvarter.
Så var det Elin om tørken i landbruket, og en kan ikke annet enn la seg imponere om hva den damen har av kunnskap og viten om bondeyrket. Ikke "tørt" i det hele tatt, og
en får liksom mer og mer sansen for denne bondestanden.
Som Elin med glimt i øyet så treffende sa, "alle vet jo at
bønder klager bestandig". I år vet vi at det er vel berettiget.
Konklusjonen er at uten tilgang på eksterne skarpskodde
foredragsholdere så kan interne lage vel så gode møter.

14. August

51 medlemmer + 1 æresmedlem
er dagens status for Holmestrand Rotary Klubb. Medlemstallet holder seg stabilt rundt + 50. Vi har økt til 6 kvinner.
Vårt yngste medlem er fortsatt Keith Eikenes 42 år, tett fulgt
av vårt nye medlem Linda Brakstad Glenne 43 år.
Eldst er Erik Ekeli 85. Vårt æresmedlem Johan Svele er 87.
Med inntak av nye yngre medlemmer er snittalderen nesten
på det samme som fjoråret. Men når et femtitalls medlemmer blir ett år eldre hvert år må vi nok jobbe for inntak av
medlemmer i + 40/50 års alderen. Alder er som kjent uten
betydning så lenge vi er en ressurssterk gruppe med aktive
medlemmer som bidrar, og det har vi i HRK.
6
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medlemmer i 40 årene (4)
medlemmer i 50 årene (10)
medlemmer i 60 årene (20)
medlemmer i 70 årene (15)
medlemmer i 80 årene (1)
æresmedlem i 80 årene (1)

GJENNOMSNITTALDEREN pr. September 2018 er nå
64,59 år (64,32) Tallene i parentes er fjorårets tall.

var det presidentens kveld, men først var
det Hans Petter som i sin 3-miinnnnuutter holdt et glødende
innlegg for bevaring av det Norske språket, og unngå all
denne innføringen av engelske ord som blir mer vanlig. Her
kan man være så standhaftig man bare vil, men så lenge
det nå i dagligtale heter destinasjon i stedet for bestemmelsested, eskalere i stedet for øke farten, er det vel umulig å
tenke på å reversere dette nye språkfenomenet. Det beste
ville vel være å gå over til engelsk, noe jeg mange ganger er
fristet til å be om når jeg snakker i telefonen med en langt
nordfra, eller en fra indre dalstrøka, og ikke skjønner et
kvidder av hva de sier og mumler fram.
Fra litt alvor og spøk, til presidentens presentasjon på storskjerm. Helt fritt for teknisk trouble (unnskyld), fikk vi innblikk i at vi har ett år fremover med en kunnskapsrik leder
i inneværende Rotary år.
Morsomt og litt humring ble det til tider da Tom som har
bodd og arbeidet mange år i USA og utlandet, brukte mange
engelske ord i sin fremføring. Du som ikke var der gikk glipp
av å bli kjent med en god familiemann, og dyktig leder og
utøvelsen av sitt krevende yrke, nå innenfor Siemens.
Vi gleder oss til fortsettelsen Tom, men hvor har i all verden
har du vært i det siste ?

Program SEPTEMBER 2018
Tirsdag 04.

PEISMØTER / KOMMITEMØTER
Komiteformenn/ansvarlige bestemmer
møtested og innkaller. Tema fra presidenten.
Referat sendes umiddelbart etter møtene til:
president, sekretær, webmaster og redaktør.

Tirsdag 11.

3-MINUTTER ved Jon Petter Helgestad
Vi får besøk av Heidi Aven, datter av vårt
tidligere avdøde medlem Knut Aven.
Heidi er gründer av She Community. "She"
bygger indeksen som skal hjelpe selskapene
med å innse at de har for få kvinner i ledelsen,
gjøre noe, og motivere til å øke kvinneandelen.
Ta gjerne med venn, ektefelle, samboer.

21. August var det besøk på Bakke Mølle og vi var 4849 stykker med medbrakte - men bare 19 Rotarianere.
Det var spennende og interessant, og med en Øyvind i farta
som fortalte historie, forklarte og demonstrerte maskiner og
utstyr som var i virksomhet på møller i gamle dager. Det
begynte med svele og kaffe, og det hele ble avsluttet med
cowboymat, bønner og pølser stekt på takke. Takk Takk!

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 18.

Ordfører ALF JOHAN SVELE kommer.....
Emner som er aktuelle for Holmestrand NÅ!
Vi har en Paul Harris Fellow å dele ut :-)
NB! Pent antrekk.....
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 25.

I TIDER hvor presidenten er bortreist er
det fint å registrere at
en tidligere president
(Torstein på bildet øverst)
langt fra er bortreist.
Her orienterer han
kronprinsen - kanskje
om hvor han kan kjøpe
agnsild og finne en bra
fiskeplass ute på bølgebryteren.
Til venstre viser kronprinsessen ordfører Alf
Johan hvor badehuset
bør bygges opp igjen :)
Bilder/tekst av JAN

SISTE VIKTIGE INFO fra Hans Anders.....
Vi er invitert av Sandefjord Rotary til FELLESMØTE på
Park Hotell mandag 29. oktober kl. 1800 hvor Steinfeld
holder foredrag.
I fall vi går for dette dropper vi møtet tirsdag 30. oktober.

: Hans Anders Rygh
: Toralf Cock

: Toralf Cock
: Keith Eikenes

Vi besøker AUTOCENTERET FJELDSTAD As
Verdens største Gelendewagen forhandler og
Holmestrands "nyeste", nybygde bilsenter og
alle dets fasiliteter med verksted, delelager og
salgshall. Her får vi høre ansattes personlige
historie og hvorfor de arbeider hos Fjeldstad.
Bjørn Egil Fjelstad forteller om mange spesielle bilsalg, til arabiske sjeiker m.flere.
Vi får servert varme pølser med noget attåt.
La bilen stå hjemme og bli kjørt hjem etterpå.
Dette blir en "happening" :-)
Ta med venn, ektefelle, samboer.
Ansvarlig
Referent

: Hans Anders Rygh
: Erik Ekeli

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

Mer om dette senere.
Månedsbrev September 2018 er sponset av:

Fødselsdager i SEPTEMBER
01.
07.
12.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen................... 70 år
Tom Johansen...................... 62 år
Toralf Cock........................... 75 år
Per Halvor Rønningen........... 57 år
Martin Westbye..................... 66 år
Torstein Sagen...................... 78 år

VI GRATULERER

LIFT og MASKINUTLEIE
FOR PROFF OG PRIVAT
VI FIKSER DET MESTE

LIMACO
330 50160 www.limaco.no

