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UNGDOM FRA 11 NASJONER
PÅ BESØK I HOLMESTRAND

Kjære Rotaryvenner!
På kort varsel måtte vi bytte møtelokale. Planlagt oppussing av hotellet ble fremskyndet og vi
måtte ut. Hans Narverud stillte opp og uten tvil
har vi nå byens flotteste sted å være. Hans er
tidligere Rotarianer, han er også tidligere president i klubben vår. På siste presidentsamling
oppfordret distriktet oss til å verve tidligere
Rotarianere. Jeg ville tro at flere som har vært
innom vår klubb kunne tenke seg å bli med igjen.
Hvilken skattkiste vi har i månedsbrevene
våre. Jeg har bladd igjennom alle sammen, de
ligger på hjemmesiden vår. Jeg anbefaler alle
som ønsker å lære mer om klubben vår og Rotary å gjøre det
samme (kanskje bare for å mimre litt om tidligere tider).
Jeg stjeler noen ord fra vår Guvernør Sten Hernes, som sier
at engelskmennenes uttrykk "dear fellow Rotarians" er meget
dekkende for vår organisasjon. For vi er "fellows" - medlemmer/
kolleger enten det gjelder kvinner eller menn, unge eller gamle,
nye til Rotary eller veteraner. Vi er alle likeverdige Rotarianere,
og vi har derfor roterende perioder med oppgaver og ansvar som
vi påtar oss frivillig. Etter "et lite øyeblikk" i en styreposisjon, rykker
vi så tilbake inn i rekkene, gjerne med litt mer kunnskap om Rotary
og med ny entusiasme. Heidi, som innkommende president,
jobber nå om dagen med å etablere nytt styre for neste Rotary-år.
Jeg håper at de som blir spurt føler litt stolthet ved nettopp det, å
bli spurt, og bidrar med glede. Å være f.eks. president er ikke så
arbeidskrevende som man kanskje tror. Det viktigste er å være til
stede så langt som mulig på de ukentlige klubbmøtene, samt noen
få samlinger i regi av distriktet.
Selv har jeg opplevd perioden som innkommende og president
som svært lærerik. En blir godt kjent med mange hyggelige og
trivelige mennesker også utenfor vår egen klubb. Noen klubber
har presidenter som har vært presidenter før, og noen har
presidenter som er i sitt tredje Rotary-år. Alle gjør en like bra jobb
for klubben sin, ikke minst fordi vi har en klubborganisasjon med
massevis av erfaring å støtte oss på. Ingen står alene i den
oppgaven man tar på seg for Rotary, vi er der for hverandre.
Denne høsten er snart omme og vi nærmer oss jul.
Møteprogrammet har som vanlig vært supert og oppmøtet har
vær t bra. Vi har også avholdt en særs vellykket 70-års
jubileumsfest. Vi fikk pengegaver fra både distriktet og Rotaryklubbene i Horten og Tønsberg, som går uavkortet til Nsimbiprosjektet vårt.
Drømmen min er at hele klubben samles på julemøtet den
17. desember til tidenes dugnad. Da har vi et kjempelotteri med
utlodning til inntekt for nettopp Nsimbi. I tillegg serveres det nydelig
julemat og masse godt drikke og en og annen skrøne, og kanskje
litt sang og spill..... Jeg oppfordrer alle til å stille.
Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Med Rotary-hilsen fra Stig

Det er vakkert her, men kaldt sier de unge.
Ja, slik stod det det i Jarlsberg over en halv side 20. august
2009 (altså 10 år siden) om at Rotary i Holmestrand hadde
invitert og var værtskap for disse unge i alderen 17 til 20 år,
for en hel uke. De kom fra Tyrkia, Slovakia, Tsjekkia,
Frankrike, Tyskland, Israel, Polen, Sverige, Belgia, Østerrike
og Ungarn.
Alle ble innkvartert hos Rotary medlemmer og det var lagt
opp til et tettpakket program med henting på Torp flyplass,
byvandring, besøk hos ordføreren, besøk i Breimyrbakken,
Hydro og tur til Langøya.
Hele gjengen var på Rotary møtet og fortalte litt om seg
selv. Neste dag var det Oslo-tur med besøk på Bygdøy,
Frognerparken, Operaen, Akershus festning, Slottet og
Stortinget, med avsatt tid til litt shopping.
Det fortsatte i samme tempo med volleyballturnering og
bading på Dulpen, deltakelse på seilforeningens
onsdagsregatta med grilling ved seilerhuset.
Den avsluttende torsdag var det besøk på Marinemuseet,
Borrehaugene, Midgard med innlagte uteaktiviteter,
natursti og bading før de neste dag reiste videre til Skien
Rotary Klubb.
Sendt inn av Espen som har tatt vare på avisutklippet.
Vi klarte det i før dere. Så la oss gjerne gjenta dette og bli
kjent med kjekke utenlandske ungdommer.

REFERAT FRA ROTARY MØTET 26. NOVEMBER
Påtroppende ordfører Elin Gran Weggesrud holdt foredrag
med tittelen: Ny kommune,
hva nå ?
Heidi med
mikrofonen
Elin introduserte seg
selv ved klart å innrømme at hun
står foran en bratt læringskurve. Man kan jo se på jobben
som ordfører som det å være leder av en stor bedrift. Og
stort er det, det handler om ca. 25000 mennesker som bor
i den nye kommunen, års-budsjettet er på ca. to milliarder
kroner, og i kommunestyret vil det sitte 35 representanter.
Elin viste film, flott reklame og info om Nye Holmestrand.
Til slutt inviterte Elin til en spørrerunde, det var populært,
med mange aktuelle spørsmål.
Jeg sitter igjen med et inntrykk av en svært engasjerende
ny-ordfører, som åpenbart har vilje til å gjennomføre.

referent Timmy

Holmestrand ROTARY KLUBB
klarer det norske politikere ikke får til.....
Norske politikere har i årevis lagt planer for å gi elevene i
grunnskolen et måltid varm mat om dagen. I et av verdens
rikeste land som det heter, har vi ikke midler til dette.
Men Holmestand Rotary Klubb har fått til dette i Uganda.
Vår støtte til skolen har i tillegg til innkjøp av bøker og
skolemateriell blitt brukt til opparbeidelse av grønnsakhage
og vanntanker. Den støtten vi ga etter julemøtet i 2018 er
nå gitt muligheter til bygging av hønsehus med plass til
1200 høner og en inngjerding for grisehold. Så nå kan
elevene ikke bare få mais, bønner, søtpotet og bananer,
men også egg og enkelte dager svinekjøtt. Varmt måltid
hver dag noe vi ikke har i skolen i Norge! Stell av
grønnsakhagen og planting av nye vekster gjør elevene i
helgen det er en god måte å lære på sier skolens leder.
Nsimbi Education Centre har i dag 353 elever hvorav 103
bor på skolen. Det er 15 lærere og 17 andre ansatte,
deriblant 2 kokker som lager maten. Elevenes resultater er
svært gode og mange fortsetter på videregående utdanning.
Problemet for mange er imidlertid økonomi. Det koster ca
60 dollar pr. år å gå på skolen noe som dekker lærebøker og
mat. For oss et lite beløp men for noen i Uganda en umulighet.
Lærdom er imidlertid den beste veien ut av fattigdom, og
Ewelyn Kitandwe som er skolens leder har planer om å
videreutvikle Nsimbi. Våre årlige bidrag til skolen har vært
av uvurderlig betydning og hun er meget takknemlig for
den økonomiske støtten vi har sendt.
Også i år vil vi bruke vårt julemøte til å samle inn midler til
Nsimbi. Vårt julelotteri har denne gang enda flottere premier
enn tidligere. Hovedgevinsten er selvsagt en rosebukett hver
14. dag i et helt år, men vi kan også nevne kaffeserviset
Isbjørn fra Vebjørn Sand.
Spiller du Lotto er sjansen til å vinne 1:95 millioner. I vårt
julelotteri er sjansen 1:500. Det gjør det enkelt å velge.
De som deltar på julemøtet har kjøpt utrolig mange lodd og
har på den måten bidratt til vårt prosjekt i Uganda. Om
det er noen som ikke kan komme på møtet, men likevel vil
bidra, og samtidig ha mulighet til å overraske samboer med
26 rosebuketter, da er det bare å vipse til 93 45 95 55.
Loddene koster fortsatt kr. 50.- og det er 5 lodd for 200
kroner. Jeg skal passe på om dere vinner!
Til slutt, Ewelyn Kitandwe har bedt meg takke Holmestrand
Rotary Klubb for all støtte vi har gitt skolen.
Håper vi sees på julemøtet den 17.! Mvh Øistein

Program DESEMBER 2019
Tirsdag 3.

3-MINUTTER ved Elin Røed
Heidi forteller og viser bilder fra sitt besøk på
ROTARY CLUB of St. Martin i Karibia.
Øistein orienterer og forteller siste nytt om
klubbens mangeårige Nsimbi skoleprosjekt.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 10.

Om prosjektet ISOLASJON I FENGSELET
Erling Fæste forteller om sitt siste prosjekt
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 17.

: Heidi og Øistein
: Espen Andresen

: Håkon Fæste
: Bjørn Nymoen

JULEMØTE PÅ ØDEGÅRDBUA
Generalforsamling seksjon A - Valg
Opptak - CHARTER nye medlemmer
Vi koser oss med JULEMAT & Godt drikke
Utloddning til vårt Nsimbi skoleprosjekt.
Ta med CASH eller benytt VIPPs.
Påmelding til julemøtet innen 13.des. til
timmnils@online.no
Ansvarlig
Referent

: Møte & Kameratskap v/Timmy
: Hans-Arne Risnes

Da ønskes alle en riktig GOD JULEHØYTID så møtes vi
igjen over nyttår TIRSDAG 7. januar.

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
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@gmail.com

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 DESEMBER
01.
05.
12.
28.

Marit Foss.............................56
Hans Petter Harestad............ 71
Jan-Arne Rønningen............. 73
Bjørg Else Wallumrød............54

år
år
år
år

VI GRATULERER
Du kan kjøpe deg - lærdom men ikke vett
- kamerater, men ikke vennskap
- moro, men ikke glede
Månedsbrev Desember 2019 er sponset av:

Elevene i arbeid ved Nsimbi Education
Centre hvor de dyrker sin egen mat mais, bønner, søtpotet og bananer.
HRK sin mangeårige støtte med initiativtaker Øistein har
gitt skolen stor fremgang og glede gjennom flinke elever og svært positive og synbare resultater. Olav (red)
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SPENNENDE PLANER FOR SENTRUM
www.holmestrandutvikling.no

