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MÅ- mNåned - "hurrrraa"
MAI

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Vi har kommet til mai, er ferdige med
tidenes beste og seneste Påske og fått en
smak av sommer, i hvert fall til og med nå.
Jeg har fått båten på vannet og selvangivelsen er levert inn, så nå er alt klart
for vår og sommer.
Vi var på bedriftsbesøk hos datteren
til Elin i går (30. mai), hun og familien
har ferdigstilt et meget imponerende og moderne fjøs. Det
var automatisk foring og melking, og de hadde til og med en
robot som sørget for at kumøkka ble tatt hånd om!
Utrolig imponerende av et ungt par med pågangsmot og
tro på egen fremtid!
Jeg reiser til Houston for å delta på oljemessen OTC
2019 nå til helgen. Det blir interessant og jeg ser frem til å
møte gamle venner og kollegaer "from over there"!
Rotaryhilsen i fra Tom

RYLA 2019 ”Ledelsesseminar for Ungdom”
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Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Holmestrand Fjordhotell - Tirsdager kl. 19oo

LITT FRA FØR I TIDEN...fra Månedsbrev 2/2000
i Øivind Haugen´s presidentperiode, som i sitt velfunderte
"Presidentens Hjørne" trekker fram flere likhetstrekk med
dagens gode klubbliv:
- svært god oppslutning på møtene - at vi fremstår som
en god kameratflokk som trives sammen.
- fremmøteplikten var den gangen 60%, men det ble
diskutert på årets PETS å senke denne til 50%.
- HRK hadde ikke alt for mye å skamme seg over på den
tiden, utenom selvsagt kvinnerepresentasjonen, og den ville
Øivind på det tidspunktet ikke kommentere.
- Et noe redusert lokalt samfunnsengasjement, men som
jo speiler Rotarys særpreg i forhold til Lions, Kiwanis m.fl.
Vi vet at Rotaryfondet gir betydelige midler til sosiale tiltak
hvert år enten direkte eller gjennom klubbene. Noen brenner for en sak og vil kunne få til noe da ressursene er der,
andre ønsker ikke dette engasjementet, men har ikke noe
imot at endel medlemmer engasjerer seg i det.
ROTARY INTERNATIONAL - INGEN SMÅBEDRIFT
30. juni 1999 var 568 personer ansatt i organisasjonen.
453 ved hovedkvarteret i Evanston, Illinois, 115 ved service
centers og avdelingskontorer verden over (Zürich, Parramatta
Australia, Tokyo, Seoul, Delhi, Manilla, Buenos Aires og
Warwicks). Dette var en økning på 47 personer fra året før.
PÅ DEN TIDEN RUNDT ÅR 2000 var det en programpost
ved navn: LEDIG TIME, SOSIALT SAMVÆR med kaffe/te og
kake (kr. 15,-). Kan det være noe å restarte ?

deltakere 2019
Seminaret ble gjennomført fra tirsdag 5. til fredag 8. mars
på Gavelstad Gjestegård hvor 28 ungdommer deltok.
RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs. Rotarys
Ledelsesseminar for Ungdom - siden 1971.
Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser
og ideer til et godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning, sier Thor Asbjørn Andersen, som er RYLAansvarlig i Rotary Distrikt 2290.
Målgruppen er ungdom i alderen 18-25 år som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere
innen foreningsliv, elevråd, studentorganisasjoner, og ikke
å forglemme potensielle ledere i næringslivet.
Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer og gruppediskusjoner med tilstedeværelse av
resurspersoner. Tema på årets seminar var:
Etablering - Ledelse - Kommunikasjon og Etikk.
Holmestrand Rotary Klubb har de siste årene sendt flere
kandidater til RYLA, men lykkes ikke i å finne kandidat i
vårt nærmiljø i år. Allikevel fant vi, og sponset en god kandidat fra Larvik distriktet, Magnus Svendsson Røsand.
Neste års RYLA kommer før vi aner. La oss ALLEREDE NÅ
starte arbeidet og se oss om etter kandidat(er)!

KLIPP FRA APRIL MØTENE.....
Les møtereferatene som er lagt ut av Bjørn på vår utmerkede hjemmeside - eller aller best, kom på møtene og hør
foredragene så sant du har anledning.........
Tirsdag 2. april var det Otto sin tur med sin tidsreise.
Oppvokst på Sand i Ryfylke, flyutdannelse i -67, ansatt i
SAS i -72, konserndirektør fra -93. Så konsulentjobber for
Thai Airways,Singapore Airline, Air Mauritius og Vueling.
Styreleder Haslestad Bruk 98-2011. I 2006 luftfartsdirektør
i Norge med flytting av Luftfartsdirektoratet til Bodø, og som
Otto fikk orden på i løpet av 1,5 år, og i dag er de som sitter
i Bodø fornøyd og det fungerer meget bra.
Valgt til President i NLF( Norges Luftsportsforbund) i 2007.
Sin siste konsulentjobb (pågår fremdeles) er den nye "storflyplassen" i Mo i Rana. Et prosjekt til 2 milliarder som nå
starter opp og skal være ferdig i 2022.
referent Tor Tingbø

Har du ungdom i familien eller omgangskretsen som fortjener en UFORGLEMMELIG OPPLEVELSE.....Da bør de få en
SUMMER CAMPS reise i ROTARY.....men det haster.....

Tirsdag 9. april. Ingeborg har skrevet et fyldig og informativt referat om dette besøket på HORTEN NYE VGS som ble
noe amputert pga et nødvendig HMS kurs på internett som
inngangskriterie. Synd at slike samfunnskrav skal bli til et
hinder når besøkende utstyrt med hjelm og værneutstyr på
en sikker måte blir vist rundt i samlet gruppe med kvalifisert guide. Hva galt kan da skje?
Byggleder Runar Bekkhus i
Vestfold Fylkeskommune
(byggherre) tok imot oss og
viste oss rundt - en dyktig og
hyggelig guide for oss. Skolen,
skal når den blir ferdig ved
skolestart høsten 2019,
romme 1200 elever, 200 ansatte og ca 400 elever via nettundervisning.
Som Ingeborg skriver i sitt referat - det må bli berikende å
være i et slikt skolemiljø for
kommende generasjoner!

Program MAI 2019
Tirsdag 7.

VIKINGENE I VÅRT OMRÅDE
Kim Hjardar fra Hof, forfatter av flere bøker
om dette emnet, behørig omtalt i Jarlsberg
nylig, forteller om vikingene i vårt område.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 14.

: Jan Sollid
: Martin Westbye

3-MINUTTER ved Hans Anders Rygh
HVORDAN LEDE HOLMESTRAND KULTUR
FESTIVAL - sjefen Stig Atle Vange forteller
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 21.

POW "PROTECT OUR WINTERS"
Daglig leder i POW Norge, Charlott Johansen
informerer om denne miljøorganisasjonen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Stig Atle
: Espen Andresen

: Tom Johansen
: Magne Aven

PEISMØTER / KOMITEMØTER
Komiteledere bestemmer møtested og
innkaller. Tema/oppgaver fra presidenten
Referat sendes umiddelbart etter møtene til
president, sekretær, webmaster, redaktør.

Spenstig design på
nye Horten VGS.
Til høyre de som
klarte HMS kravet.

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

Tirsdag 23. april satte Bjørn Nymoen ord på det å bli alvorlig syk. Et dønn ærlig og lærerikt foredrag med klar beskjed
til oss mannfolka +40 om å sjekke oss. Bjørn anbefaler boken PROSTATA - en kjertel til besvær av Alfred Sælid.
Så var det Bjørns fantastiske togreise i ord og bilder fra
Cape Town til Pretoria med desserten på 7-stjerners i Dubai.
Tirsdag 30. april. ja da var vi alle bønder og fjøsrøktere på
besøk med omvisning i det nye fjøset til Camilla og Henrik
på Fudske gård. Camilla (datter til Elin, som for anledningen
stilte med kaffe og småkaker) tok imot og orienterte på en
solid måte om byggeprosessen og driften av gården.
Camilla er bare 24 år og tok over gården i 2016 etter å ha
tatt landbruksutdanning på Tomb landbruksskole og funnet seg en mann som ønsket å drive gård med melkeproduksjon sammen med henne.
Les hele referatet skrevet av Stig Atle på vår hjemmeside.
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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 MAI
02.
06.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

Jon Petter Helgestad............. 63 år
Elin Merethe Blakstad...........51 år
Svein Otto Schjerven............. 71 år
Kaj Haagensen...................... 70 år
Bjørn Nymoen....................... 71 år
Øivind Haugen...................... 68 år
Timmy Breen Nilsen..............74 år
Amund Rudlang.................... 72 år

VI GRATULERER
Bekymring er den meningsløse
prosessen der man bruker dagen
i dag til å kludre til
morgendagens muligheter med
gårsdagens problemer
Månedsbrev Mai 2019 er sponset av:

RE AGRI A/S
91 11 93 51

hansjohan@kjolsrod.no

krydder og aromatiske vekster

