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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Nå er vi ferdig med januar, og dagene har allerede begynt å bli lengre.
Snøen har endelig satt et ordentlig
vinterpreg på landskapet, bare så
synd den ikke kommer ferdig måkt!
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å berømme vårt medlem Bjørn
Nymoen som sto frem med sin
sykdomshistorie i Jarlsberg’s utgave
29. januar. De av oss det er relevant for, bør alle følge hans
oppfordring om å sjekke seg årlig for prostatakreft!
Flott å stå frem Bjørn!
Videre..... Holmestrand og ildsjelene i Botne Skiklubb’s hoppgruppe fikk virkelig vist hva de har fått til i Breimyr hoppanlegg. Både med hensyn til de tekniske anleggene, men
også det flotte miljøet de har i bakken.
Dette var et program som ble vist på TV NRK 1 i beste
sendetid!
Runar Bekkseth, en verdig mottaker av Æresnysgjerrigprisen, fikk sammen med andre ildsjeler, mye flott omtale.
Dette setter også Holmestrand på kartet som et godt sted
å bo!
En vinterhilsen fra Tom

RYLA ledelsesseminar 2019.
PÅMELDINGSFRIST 8. FEBRUAR...
En faglig opplæring for ungdom 18-25 år i Rotary regi.
Etablering - Ledelse - kommunikasjon - Etikk.
Gavelstad Gjestegård, Svarstad, tirsdag 5. til fredag 8. mars.
Men du må være VELDIG RASK. Ta snarest kontakt med
Svein Otto ot-schje@online.no

Vårt bidrag til Nsimbi
Education Centre er på vei!
Først - takk til alle som bidro til at vi
også i år kunne gi en hjelpende hånd til
vårt prosjekt i Uganda.
Loddsalget - og en saldo på kontoen fra
i fjor - gjorde at vi kunne sende 2.300 USD
til barneskolen.
Man får gjort mye for et slikt beløp i
Uganda og skolens leder Evelyn Kitandwe vil sende oss en
oversikt over hva midlene er planlagt brukt til.
Restbeløpet på kontoen er da kr. 730,53 som vi overfører
til neste år.
Nok en gang - takk til alle som har bidratt.
Øistein - Nsimbi koordinator

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

LITT FRA FØR I TIDEN....i fra Månedsbrev 10/99
La oss nå ikke glemme at Rotary var en amerikansk idé.
De startet Rotary, og man kan ikke kreve å "europeisere"
Rotary. Hver tredje Rotarianer er amerikaner.
Hvordan er nå kulturforskjellen mellom amerikansk og
europeisk Rotary ? Amerikanernes nesten endeløse åpenhet og positive nysgjerrighet preger deres Rotaryklubber, og
denne må bevares. Europeere oppfatter jeg ofte som "seg
selv nok". For oss kan kanskje den amerikanske spontane
varme og vennlighet virke på klistret, men personlig foretrekker jeg den fremfor nordisk trumpethet!
Det er to Rotaryklubber i Houston, Texas. Den ene er
verdens største med 1100 medlemmer. I styret sitter det
like mange medlemmer som i en vanlig nordisk Rotaryklubb.
De har egen prest, og for alt jeg vet også egen psykiater.
Men maken til humør og uhøytydelighet!
Den andre kubben hadde flere oljemilliardærer pr. kvadratmeter enn i Kuwait. De åpnet møtene med å synge
"Tarzansangen"! Alle milliardærene slo seg på brystet og
brølte en slags Tarzansang. Etter dette var det jo ikke mulig
å ta seg selv høytydelig i denne forsamlingen.
Mere humor i klubblivet! - Det er kanskje vi europeere
som ikke er ekte Rotarianere ?
Den amerikanske måten å være Rotarianer på, tiltaler
meg personlig mer enn den europeiske. Den forutsetter et
utadvendt vesen. Europeiske Rotarianere kunne godt legge
inn litt mer humor i klubblivet. Hvis vi oppfatter dette som
barnslig, er det vi som er dumme og arrogante - uten grunn.
Det er Jan Otto Johansen som sa dette til bladet Rotary
Norden. Han var medlem i Oslo Rotary Klubb fra 1980 og
fram til sin død 1. januar 2018.

A bore is a man who, when you ask
him how he is - tells you.

"klipp" fra møtene i januar.....
8. januar var Advokat Ellen Røyneberg invitert til å snakke
om nye personvernregler (GDPR). Ellen har jobbet med
personvern i 5 år, for det meste i advokatfirmaet Wiersholm.
Regelverket som i prinsippet gjelder alle personer og virksomheter er vi berørt av i varierende grad. Nye regler kom i
hovedsak som følge av teknologiutviklingen, som Google,
Facebook, Finn, samt at tilbud av tjenester i større grad
skjer på tvers av landegrensene. Et komplisert regelverk for
den vanlige mann og små firmaer. Man kan si at dette betyr
utvidede rettigheter for privatpersoner, og flere plikter for virksomheter som nå også må ha et personvernombud.
Regelverket kom i 2018, er nytt og inneholder tolkningsrom,
Saker for Datatilsynet, domstolene vil nok bidra til klargjøring.
Foredraget ble lyttet til med stor interesse, og avslutningsvis ble det stilt flere spørsmål fra medlemmene.
Referent: Einar Røyneberg

15. januar....
Et møte hvor Botne Historielag invitert, og avd.dir. Lene Faret
fra Vestfoldmuseene som selv har vært aktivt med i utgravninger i Vestfold, fortalte om utrolig mye spennende rundt
vikingetid og tidlig middelalder. Om Botne stenkirke som et
av 3 sentrale steder i Vestfold ved siden av Haugar og Slottsfjellmuseet. Kaupang i Botne med ikke utgravd gravhaug.
Våle kirke står sentralt som kultsted der det er funnet kokegroper. Gudum-komplekset i Botne. Hovedferdsel nord/syd
gikk via Angers Klev. Funn av halsring fra eldre jernalder
funnet på Fegstad. Mange bygdeborger i Holmestrand/Hof.
Vassås kirke, og mange gravfelt i Hof tilknyttet kirken.
Et meget innholdsrikt og interessant foredrag som du kan
lese i sin helhet på vår web side. Jan-Arne (referent)

Program FEBRUAR 2019
Tirsdag 05.

3-MINUTTER ved Terje Karlsen
HVORDAN MØTE MENNESKER I KRISE
ved Jan Stellef Rønningen
Ansvarlig
Referent

: Jan Stellef Rønningen
: Per Halvor Rønningen

Tirsdag 12.

ET INNENDØRS SKIANLEGG VOKSER FRAM
ved Kåre Solberg, rådgivende ingeniør for
skihallen som bygges i Lørenskog.
Kanskje vi får besøk av Horten Rotary Klubb også ?
Ansvarlig
Referent

22. januar.... Tema: "Hørsel" av Torunn Winnem Botten,
Tirsdag 19.

: Hans Johan Kjølsrød
: Martin Sagen

3-MINUTTER ved Olav Georg Dalseth
Gå ikke glipp av Kaj Haagensen som forteller
om livet som cruisekaptein og WITHBREAD
ROUND the WORLD RACE

sekretær avdeling
Vestfold i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).
Torunn fortalte sin hørselshistorie som hørselshemmet siden
midten av 20-årene, og ble til slutt helt døv. Hun har jobbet
som revisor i Ernst & Young i 30 år, tross sitt hørselstap.
Det vil være 1 milion med dårlig hørsel i 2020. Hørselen er
en verdifull sans og det er viktig å få høreapparat før man
kommer for langt inn i "hva sa du" perioden.
Få en utredning så raskt som mulig. Høreapparat dekkes
av NAV med henvisning fra lege. For å prøve ut et høreapparat må det brukes hele tiden i minst tre uker. Det er hjernen
som må venne seg til signalene. Et annet tips fra erfarne
medlemmer er å ta ut høreapparatet før man går i dusjen!
Mange av medlemmene stilte gode spørsmål. Et nyttig foredrag for den som sliter med hørselen selv, eller pårørende
eller arbeidsgivere som vil hjelpe.
referent Elin Røed

29.januar....
Heidi var "stand in", ønsket velkommen og
minnet medlemmene på at man skal få ordet
før man snakker, og anmodet om at en formulerer sitt budskap høyt, klart og tydelig,
uten alt for lange innledninger.
Tidl. Ordfører i Hof, Olav Bjørnli fortalte om
prosessen frem til kommunesammenslåingen mellom Holmestrand og Hof.
Sammenslåingen ble vedtatt 16. desember 2015, og utgjorde
etter det 15.000 innbyggere.
I Hof ses sammenslåingen hittil som en udelt suksess, til
tross for litt klabb og babb. Omorganiseringer er krevende,
likeså IKT systemer. Likevel oppleves dette som bagateller.
De ansatte opplever sterkere fagmiljøer. På grunn av 3K
samarbeidet kjente miljøene hverandre fra før, og det lettet
overgangen. Den nye ordføreren (Alf Johan) er blitt godt
mottatt i Hof, selv om han i noen sammenhenger (kommunenavn og kommunevåpen) kan oppleves som litt høy og mørk.
Bjørnli avsluttet med å si at dersom innbyggerne i Hof i dag
ville blitt spurt om de burde gå tilbake til å være alene, så
trodde han at nesten ingen nå ville foretrekke det.
Per Halvor (referent)

Så avslutter vi med TORSKEAFTEN og sosi
alt fellesskap i hyggelig Rotary miljø
NB! Husk påmelding til Timmy i god tid timmnils@online.no
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 26.

: Kaj Haagensen
: Torstein Sagen

PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Tema/oppgaver fra presidenten

HUSK referat og fremmøte til president, sekretær,
WEBmaster og redaktør (se mailadresser nedenfor)

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

Fødselsdager i FEBRUAR
08.
14.
15.
23.

Frode Ekeli........................... 58 år
Johan Svele.......................... 88 år
Espen Andresen.................... 61 år
Rotary International............114 år

VI GRATULERER

Månedsbrev Februar 2019 er sponset av:

TREUGÅRDEN AS
Marianne og Jon Petter Helgestad jon.helgestad@h-nett.no

Referatene er i kortversjon. De kan leses i sin helhet på vår
utmerkede webside. Aner du ikke hvordan du kommer inn
så spør Bjørn - han forklarer deg innloggingen.

Sørbyveien 5, 3083 Holmestrand

UTLEIE AV EIENDOM

