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ROTARY INTERNATIONAL vil øke igjen.
Se litt på hva incoming RI-president 2019-2020 ser for seg:

Kjære Rotaryvenner!
Presidenten vil denne
gangen fremføre "hjørnet"
"live" i hans 3-minutter på
møtet 2. April.
Rotaryhilsen i fra Tom

HAR VI KOMMET NOE LENGER MED:
RYLA og SUMMER CAMPS deltakelse ?
Fint om vi kan få en redegjørelse fra de ansvarlige.
✔ Morsomt og givende at så mange deltar på møtene

2019-20 Rotary International President-elect Mark Daniel
Maloney explained his vision for building a stronger Rotary,
and to embrace innovative membership models.

✔ Flott at stadig flere har "Rotaryhjulet" på brystet
NB! Hans-Arne har stort lager av Rotary nålen slik at du
kan kjøpe til hele garderobe kolleksjonen.

RI Presidentens tema blir - Rotary Connects the World.

✔ Det har bedret seg, og en markert skjerping å spore i det
og snakke klart, høyt, og tydelig når spørsmål stilles. I de
fleste tilfeller nå, så får vi med oss spørsmålstillerens budskap og ikke bare svaret til foredragsholder :-) :-)

“The first is to grow Rotary - to grow our service, to grow the
impact of our projects, but most importantly, to grow our
membership so that we can achieve more.

✔ La idéene flyte fritt - la de komme klubben tilgode!
✔ Kom med dine idéer. Vi behøver stadig forslag til gode
møteprogrammer - engasjementer lokalt og internasjonalt.
✔ STOFF og INNLEGG til MÅNEDSBREVET (akk å ve Red)
✔ Forslag til reflektanter sendes til elin.roed@bondelaget.no
✔ Luft dine meninger og synspunkter når du endelig får
tildelt ditt 3-minutt.
I det hele tatt - la oss få et enda mer levende klubbliv!

MEN HUSK - gode forslag betinger også
iverksettelse, oppfølgning og fullførelse.....
ROTARY´s FOUR-WAY TEST:
om saker vi tenker, sier og gjør:
1. Er det sant?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?

Maloney, a member of the Rotary Club of Decatur, Alabama,
USA, Rotary Connects the World

Maloney believes that connection is at the heart of the Rotary experience. “(Rotary) allows us to connect with each
other, in deep and meaningful ways, across our differences,”
“It connects us to people we would never otherwise have
met, who are more like us than we ever could have known.
It connects us to our communities, to professional
opportunities, and to the people who need our help.”
Maloney also called on every Rotary club to identify segments
of their community not represented in their club by creating
a membership committee with diverse members.
Through Rotary, we connect to the incredible diversity of
humanity on a truly unique footing, forging deep and lasting ties in pursuit of a common goal,” he added. “In this
ever more divided world, Rotary connects us all.
Maloney offer to alternative meeting experiences and service opportunities to make it easier for busy professionals
and people with many family obligations to serve in
leadership roles.
We need a culture where Rotary does not compete with the
family, but rather complements it, being realistic in our
expectations. Many of the barriers that prevent people from
serving as leaders in Rotary are based on expectations that
are no longer relevant.
It is time to adapt, to change our culture, and to convey the
message that you can be a great district governor without
visiting every club individually, and a great president without
doing everything yourself.

LITT FRA FØR I TIDEN....fra Månedsbrev 1/2000

Program APRIL 2019

Månedsbrev 1/2000 var starten inn i et nytt millennium.
Borre Rotary Klubb inviterte oss til JAZZ / GOSPELKONSERT med BIG CHIEF BAND den 22. januar med ingen
ringere enn gospelsanger og solist Barbara Kay fra Miami.
Det var "svære greier må vite". I tillegg deltok det lokale
FERJELEIETS SANGFORENING.

Tirsdag 02.

EN TIDSREISE fra barndommen i Ryfylke til
utdannelse og yrkeskarriere i Norge, USA og
Sverige. Om flytting av luftfartsdirektoratet til
Bodø, og om livet i Hof.
Otto Lagarhus (pilot) forteller.

Overskuddet av konserten gikk til HandiCamp Norge og
New Hope prosjekt i Ghana. Billetprisen var beskjedne 135,-.
ROTARYS POLIO PLUS PROSJEKT startet i 1978-1979
med 3-H polio vaksineprosjekter i et halvt dusin land. I 2000
mottok 120 nasjoner PolioPlus bidrag, og Rotary alene hadde
den gangen bidratt med mer enn NOK 2,7 milliarder. I dag
snart 40 år senere hvor Polio nesten er utryddet, har Rotary
bidratt med oppunder 5 milliarder NOK.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 9.

Fra 66.000 rapporterte polio tilfeller i 1981, var antallet
allerede nede i ca 6000 tilfeller i desember 1998 ifølge WHO.
Målet var dengang en total nedkjempelse og utryddelse
av polio i året 2005. Det har vært vanskelig å klare de siste
tilfellene grunnet utilgjengelige samfunn, men i dag er det
kun noen få kjente tilfeller igjen - takket være Rotary.

: Hans Anders Rygh
: Ingeborg Kalager Sølverud

Tirsdag 16.

PÅSKEFRI !

Tirsdag 23.

3-MINUTTER ved Hans Anders Rygh
BJØRN NYMOEN forteller om TOGREISE I
AFRIKA 2019 - og litt om kreftbehandlingen.

Tirsdag 5. mars var det internmøte hvor vi diskuterte
klubbens jubileumsfest - om type fest, og om hvor og når.
Flere synspunkter kom frem og det ble enighet om følgende:
En hyggelig feiring av 70 års jubileet
En større og mer formell feiring av 75 år jubileet
Hotellet reserveres lørdag 12/10.19 (reserveløsning ?)
Bespisning med følge. Underholdning
Det opprettes en festkomite på tvers av komiteene
Ingen gjester fra andre klubber inviteres.
referent Espen Andresen

: Otto Lagarhus
: Tor Tingbø

VI BESØKER HORTEN NYE
VIDEREGÅENDE SKOLE (VGs) som er under
bygging. Alle besøkende må på forhånd ha
gjennomført HMS-kurs via linken som står
på utsendelsen av denne mailen.
Oppmøte ved kjøreport i Oregata kl 1900.
Ansvarlig
Referent

LITT FRA MARS MØTENE.....

-

3-MINUTTER ved Tom (presidenten)

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 30.

: Bjørn Nymoen
: Lars Tveito

VI BESØKER FJØSET til Camilla og Henrik
på Fudske Gård (datter og svigersønn av Elin
Røed) for å oppleve moderne melkeproduksjon.

OBS OBS! Dersom du har vært i utlandet de siste 48 timer
kan du av smittehensyn ikke bli med på fjøsbsøket.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 12. mars. Dagens tema var SOS Ukraina hvor foredragsholder Sveinung Dahle fra Filadelfia Holmestrand fortalte om Open Heart hjelpesendinger til Ukraina. I 2018 er
det fra Holmestrand gått trailere med 1135m3 med klær og
andre nyttige gjenstander. Rundt 25-30% kommer fra Floyd.
Info tilgjengelig på deres hjemmeside wwww.openheart.no
Les hele referatene på vår hjemmeside.
Referent Alv Smith Johansen
Tirsdag 19. mars. EGO foredrag av vårt nye medlem Elin
Merethe Blakstad. Elin, ekte sunnmøring fra Sykkylven, kom
til Holmestrand i 1989 med mann og 2 barn på 21 og 24 år.
Tele- og dataingeniør med bedriftsøkonomisk og lederutdanning. I 1990 som prosjektingeniør hos Norcontrol. Så
til Indra NAVIA (spanskeid). Fra 2013 ansvarlig Director
Tower System. Ligger i Asker, vel 190 ansatte. 70 prosent
har minst ingeniørutdannelse, 50 % har høyere grad. Kvinneandelen er for tiden 27 %. Leverer flysikingsutstyr og totalløsninger fra start til landing. Utviklet i samarbeid med Avinor
og Kongsberg Automotive, og med installasjoner på hele kortbanenettet i Norge. Blant de ledende i nær sagt alle land med
unntak av USA. Er stor i China, men også godt inne i Asia,
Afrika, Canada, Syd-Amerika, og Europa.
Referent Toralf Cock

: Tore Hansen
: Stig Atle Vange

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

A successful man is one who makes
more money than his wife can spend
A successful woman is one who can
find such a man......
Månedsbrev April 2019 er sponset av:

Fødselsdager i APRIL
08.
11.
21.
28.
30.
30.

Linda Brakstad Glenne......... 44
Keith Eikenes........................43
Olav Grande..........................62
Hans Anders Rygh................ 71
Magne Aven.......................... 81
Arne Fladby.......................... 75

VI GRATULERER
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KREATIVIS.no
Design- og tegnekontor, byggesøknader,
hus, hytte, garasje, bod, tilbygg, terrasse
stig.kløvstedt@gmail.com - tel 95 99 88 31

