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MÅUST medlems- og k
AUG

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

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner! Det er fortsatt sommer og sol og badetemperatur, og mange av oss nyter kanskje fortsatt
sommerferien. Janne og jeg har tilbragt et par nydelige sommeruker på baksiden av Kreta, hvor verden står
stille og det er langt mellom solsengene. Et sted vi prøver å rømme til hver sommer. Men nå nærmer august
måned seg, og med det oppstart av et nytt Rotaryår i klubben vår.
HRK er en vital klubb med aktive og ivrige medlemmer. Det har den vært siden oppstarten i 1949 (6.juli)
og er det fortsatt. Det er en sprek 70-åring som jubilerer i år. Vi er ved oppstart av Rotaryåret 53 medlemmer
og ett æresmedlem (Johan Svele). Et medlemstall som har ligget stabilt i de senere årene.
RI lever i en verden i stadig endring, og internasjonalt opplever man en nedgang i medlemsmassen.
Derfor har årets RI President, Mark Maloney, fokus på tiltak som skal snu denne trenden. Et sterkt Rotary
i fremtiden er avhengig av medlemsvekst. Det fokuseres spesielt på å øke antall kvinnelige medlemmer,
samt yngre medlemmer av begge kjønn (mao ikke ‘eldre’ menn??). Tiltak som nevnes er elektroniske møter,
deltagelse i prosjekter kan oppveie for (manglende) deltagelse på møter, og ha arrangementer for hele familien hvor barn også er velkomne. Klubbene gis i stor grad frie hender til å legge opp klubblivet slik man selv
ønsker, så lenge det understøtter de overordnede målene (som er bl.a. ‘to grow our service, to grow the
impact of our projects, grow our membership so that we can achieve more’).
På peismøtene i mai diskuterte hver komité rammene for sitt eget arbeid. Jeg oppfatter det slik at konklusjonen var entydig på tvers av komiteene; vi er en aktiv klubb, vi har funnet vår måte å drive klubben på,
vi har god medlemstilgang, og vi ønsker å fortsette slik vi stevner - men er selvfølgelig åpne for forbedringer
innenfor eksisterende praksis. Og da tenker jeg at ‘eldre’ menn også er velkomne!
Samtidig kan vi ikke sove i timen. Vi må fortsette med det utrolig gode arbeidet som gjøres i komiteene; et godt program
er en viktig bærebjelke, verving av nye medlemmer er en kontinuerlig sak, men jeg tror også vi godt kan øke fokus på ekstern
kommunikasjon gjennom f.eks. Æresnysgjerrig og ungdomsutveksling (Ryla, summercamps, etc). Vår egen bevissthet omkring Nsimbi-prosjektet kan kanskje også bli bedre. Og til sist, vi må ikke glemme at vi har en fantastisk gjeng som sørger for
våre ukentlige møter.
Jeg gleder meg til et nytt og givende Rotaryår sammen med dere alle i klubben vår! Og takker for tilliten.
Rotaryhilsen i fra Stig

Otto foran Arvid sitt selvbygde
fly - klar for take off...
Fra vårt besøk hos Arvid 4. juni
med Arvid foran sitt flotte hjem,
og ved ett av hans unike
samlerobjekt og strøkne
juletreproduksjon.

drømmen til Einar....
Elin og Erik
beundrer
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FJORDCRUISE
til Fantebukta i strålende
vær den 18. juni med
mangeogtredve blide
fjes. Fantastisk, og med
tidenes flotteste reker.
Takk til Timmy og hans
M&K mannskap, og takk til
kapteinene Hans og Per
Halvor som velvillig stilte til
rådighet sine vakre seilskip.

Program AUGUST 2019
Tirsdag 6.

3-MINUTTER ved Øistein B Larsen
ÅPENT MØTE - vi oppsummerer sommeren
President Stig viser film om Rotary
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 13.

3-MINUTTER ved Timmy Breen Nilsen
PRESIDENTEN presenterer seg
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 20.

: President Stig Kløvstedt
: Marit Foss

GUVERNØRBESØK - spiseaften
NB! Husk pent antrekk
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 27.

: Presidenten
: Erik Ekeli

: President Stig Kløvstedt
: Håkon Fæste

3-MINUTTER ved Ole Herman Nordby
HOLMESTRAND NÆRINGSFORENING
i dag og i morgen. Ved Øivind Haugen
Ansvarlig
Referent

: Jan-Arne Rønningen
: Olav Grande

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
Årets Rotary avslutning den 25. juni.
Så høytidelig som det glade Rotary selskap kan opptre
var det presidentskifte fra Tom til Stig, som er vår nye leder
i Rotaryåret 2019-20.
Det hele kronet med charter og opptak av Selma Hadzic
som er vårt åttende kvinnelige medlem i klubben.
For Espen (fadder) var det ikke vanskelig å finne godord og
anbefale Selma. Hjertelig velkommen skal du være Selma.
Espen (fadder),
og Selma Hadzic

3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2019-2020
Mob 959 98 831

Stig Kløvstedt
stig.klovstedt@gmail.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 AUGUST
19. Stig Atle Vange...................... 58 år
26. Tor Tingbø............................ 72 år

VI GRATULERER
Holmestrand Rotary Klubb har pr. August 2019
53 medlemmer, 1 æresmedlem, ingen reflektanter
NB! Arne Fladby har meldt seg ut av klubben.
Vi ønsker Arne alt godt videre i livet.

Husker dere den gang i 1986....
da IBM viste fram den første
bærbare datamaskinen,
og Bergen fikk Europas første
bompengering, og tidenes værste kjernekraftulykke
var et faktum da Tsjernobyl eksploderte......
Månedsbrev August 2019 er sponset av:

LIFT og MASKINUTLEIE
HONDA og HYDROSCAN forhandler
VI FIKSER DET MESTE
Vi har fått en ny verdenspresident og nytt tema:
Rotary International president for 2019-20 heter
Mark Daniel Maloney

LIMACO
330 50160 www.limaco.no

