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TEMA - NYE MEDLEMMER.....

I februar har vi hatt flere spennende og flotte foredrag, med bl.a
"hvordan møte mennesker i krise"
ved Jan Stellef, og "Withbread Round
the World Race" ved Kaj.
Vi har tatt opp to av våre tre reflektanter til fullverdige
medlemmer hvor vi samme kveld var hele 26 som deltok på
en velsmakende og hyggelig torskemiddag med alt tilbehør.

Siden dette stadig er oppe så minner jeg om at det er en
del yrkesgrupper som mangler i klubben. Det bør vi også
tenke på slik at klubben etterhvert kan få en bredest mulig
sammensetning.
Mange av våre medlemmer er senior aktiv, og det er plass
til nye med samme klassifikasjon.
Hof er nå stadig bedre representert med 3 medlemmer,
men vi kan ta enda flere fra Hof.
Vær oppmerksom på at kandidatene dere foreslår ikke
skal kontaktes om eventuelt medlemsskap før kandidaten
er godkjent av styret, sendt ut til medlemmene med en 10
dagers frist, slik at alle har hatt anledning til å uttale seg.
Forslag til nye kandidater sendes leder i medlemskomiteen Elin Røed, med kopi til president og sekretær.

I går kveld så jeg (og familien) filmen om Roald Amundsen
på Colosseum kino i Oslo. En mektig film om eventyreren og
vitenskapsmannen Amundsen. Den kan sterkt anbefales.

HELGE ER SNART TILBAKE.....

På peismøtene sist tirsdag ble det diskutert forslag til
nye reflektanter, forslag til programposter og ikke minst vårt
70 års jubileum som vil finne sted i september/oktober. Det
kommer mange gode forslag til hvordan vi best kan markere og feire dette jubileet.

Jeg besøkte Helge med noen tulipaner for noen dager
siden. Det ble en hyggelig prat med smørbrød og kaffe.
Helge ønsker å bli med på møtene snart og jeg har tilbudt meg å kjøre.
Ønsker fortsatt god fremgang til Helge og vel møtt igjen.

Vi har kommet til mars måned, og
våren er i anmars (muligens) allerede.
Det er plussgrader i solveggen og lite
snø å flytte på!

Tilslutt vil jeg ønske god bedring til de av våre medlemmer som sliter med sykdom i dag. Håper å se dere på klubbmøtene igjen snart!
En senvinterhilsen i fra Tom

EN MILEPÆL ER SNART PASSERT....
Siden vi har opplading til vårt 70 års jubileum, og planlegging av dette arrangementet står på møteprogrammet allerede førstkommende tirsdag 5. mars, tenkte jeg å gjengi
litt av hva vi fikk til på vårt 50 års jubileum i 1999.
Som den tids president Øivind Haugen i etterkant kommenterte; vi har avviklet en jubileumsfest MED STIL!
--- og jeg gjengir her kortversjonen:
Med hendene samlet som til en from bønn, ledet Hans
Petter oss gjennom middagen på sin lune måte, ikrydret
små historier og slagferdige replikker.
Bordene var innbydende dekorert med nydelige blomsteroppsatser signert Jorun.
Vet ikke om det var våre 11 gjester fra Vänersborg Brätte
Rotaryklubb, Øistein hadde i tankene da han benyttet melodien Flickorna i Småland til sin sang-historie. Hvilken poet!
Presidenten overrakte hedersbevisningen PHF til Per Jan
Jærgensen for sin mangeårige innsats i klubben.
Så var det hilsninger og gaver fra Inner Wheel, vår fadderklubb Tønsberg, våre naboklubber Svelvik og Sande. Olaf
(gamleordføreren) hadde ikke med gave, men hilste oss i
stedet med å synge to vers av Holmestrandsangen. Fra våre
svenske gjester ble 1000 kroner gitt til Rotarys Läkarbank.
Incoming distriktsguvernør Edrund Olaisen (første kvinnelige DG i Europa) overrakte 2000 kroner til TRF i HRK sitt
navn - og dessuten en "liten" blomsterbukett nå - den "store"
ville hun gi oss når vi tok opp kvinnelige medlemmer :-)
For å si det med Larkins - perfect!
resyme av Olav (red)

ESPEN

JOHAN er på sykehjemmet.....
JAN-ARNE har vært og besøkt Johan flere ganger, og nå
nylig på Sykehjemmet. Jan-Arne rapporterer om en trivelig
prat og hilsen tilbake til klubben fra Johan.

ØISTEIN..... meldte avbud til siste peismøte, og som
Øistein selv sa; "er ikke helt i slaget". Vi ønsker Øistein og
de av våre medlemmer som har sykdom å slite med, en god
snarlig bedring og velkommen tilbake på møtene.
OLAV (red)

LITT FRA FØR I TIDEN....i fra Månedsbrev 12/99
Millennium teknologi perspektivet i 1999 var at om 5-10
år ville vi få datamaskiner på størrelse med et sandkorn, og
at skjermen sannsynligvis ville være en sak på brillene.
Micro Chips ville snart være ute, og det ville bli organisk
molekyl med krystallstruktur. Molekylærmaskinene ville
være billigere å fremstille, robuste, immune mot crash og
feil - og som sagt, på størrelse med et sandkorn.
7. mai 1999 fikk Azerbaijan, landet ved det Kaspiske hav,
sin første Rotary Klubb i Baku. Klubben med 47 medlemmer ble sponset av en amerikansk Rotary klubb.
Rotary Foundation fondet (TRF) var oppe i formidable
NOK 5 milliarder. Avkastningen på NOK 900 millioner ble
fordelt på 47% Polio Plus, 25% humanitære, og 25% til utdannelse formål. Kun 3% gikk til administrasjon.
Holmestrand Rotary Klubb har gitt gode bidrag til fondet
gjennom alle år. Dette er obligatorisk for klubbene og dette
bør vi fortsette med.

KORT OM MØTENE I FEBRUAR....
5. februar var vi mange på møtet. Hele 30 medlemmer, 7
ektefeller, venner og partnere. Et engasjerende tema: "Hvordan møte folk i krise", fortalt av sjømannsprest Jan Stellef.
Jan Stellef er opplært i såkalt Psykososial omsorg, f.eks en
krise hvor grunnleggende verdier er truet.
Jan Stellef sitt råd i en slik situasjon er: Vent med kommentarer som skal lette situasjonen for den som er rammet. Ved
kriser er det tre behov som først skal dekkes:
1. redning, 2: ivaretakelse og 3: kommunikasjon.
Mange blander sammen begrepene Empati og Sympati.
Sympati er mye det samme som medfølelse.
Empati er evnen til innsikt i andres situasjon.
Det viktigste å huske i møte med mennesker i krise er 90%
å lytte. En som er rammet av krise er krenket og sårbar.
Andre kloke utsagn Jan Stellef delte med oss:
Delt glede er dobbelt glede. Delt sorg er halv sorg.
Følelser smitter - Ro kan smitte - Håp kan smitte.
Et engasjerende foredrag som mange kjente seg igjen i.
Les hele referatet på vår hjemmeside. referent Per Halvor
12. februar fortalte Håkon Solberg fra Re (opprinnelig Gullhaug) om det nye innendørs skianlegget på Lørenskog.
Det startet for noen år siden med at Selvaag lanserte ideen
om innendørs skianlegg på Lørenskog. Kostnader NOK 3,5
milliarder, åpning i januar 2020. Bygget er 500 m langt og
100 m bredt. Høydeforskjell er 90 m. Anlegget har langrenn,
alpint, lekepark, hotell, parkeringshus mm.
Informasjon: www.snooslo.no referent Torstein Sagen
19. februar tok Olav GD i sin 3-min for seg damenes plass
i Rotary generelt, og fra herreklubbens dager til i dag hvor vi
nå har 7 damer, som tilsvarer 15%, og på god vei til å bli en
mer likedelt Rotary klubb.
Kaj fortalte så om et av høydepunktene i sitt seilerliv: deltagelsen i «Whibread round the world race» i 1981, hvor de
med "Berge Viking" seilte inn til en respektabel 8 plass.
Senere ble det cruiseskip for kaptein Haagensen. Med 140
passasjerer og datastyrt seilrigg ble det roligere farvann og
godt med solskinn ombord i seilende cruiseskip.
Elin og Elin R (fadder)
Arvid og Per Halvor (fadder)
Tom pres

Program MARS 2019
Tirsdag 05.

3-MINUTTER ved Hans Johan Kjølsrød
ÅPENT MØTE med planlegging av vårt 70 års
JUBILEUM. Når og hvor? Programkomiteen
foreslår - 1. Eidsfos Hovedgård - 2. Kaupang
Gjestegård - 3. Foss trappespesialisten 4. Sjømilitære Samfund Horten
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 12.

SOS Ukraina - Sveinung Dahle orienterer om
innsamling via Filadelfia Holmestrand
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 19.

: Tom Johansen
: Svein Otto Schjerven

: Håkon Fæste
: Alv Smith Johansen

3-MINUTTER ved Stig Kløvstedt
EGO FOREDRAG ved Elin Merethe Blakstad
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 26.

: Elin Røed
: Jan Sollid

FELLESMØTE med Forsvarsforeningen
Program blir sendt ut pr. mail senere.
Ansvarlig
Referent

: Forsvarsforeningen
: Ulf Sundling

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 MARS

Kvelden høydepunkt var opptak av to nye medlemmer.
Elin Merethe Blakstad, som jobber med teknologi som styrer
flytrafikk og flyplasser. Arvid Lian, juletreprodusent, fly og
veteranbilentusiast, med allsidig yrkemessig bakgrunn.
Etter møtet var det middag med nydelig fersk skrei, rogn,
tunge, lever og godt drikke for de som spaserte hjem.
Applaus til kjøkkensjefen.
referent Hans Petter
26. februar var det Peismøter/Kommitemøter.
Tema var flere reflektanter og gode møteprogrammer.
Referater kan leses på vår utmerkede hjemmeside.

08.
14.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby.............. 64 år
Arvid Lian............................. 73 år
Erik Ekeli..............................86 år
Einar G Løken.......................66 år
Håkon Fæste.........................80 år

VI GRATULERER

The only way to have a friend - is to be one....

En kommentar/spørsmål fra Kommunikasjonskomiteen:
- Bør vi ha mer enn to peismøter i året ?
Månedsbrev Mars 2019 er sponset av:

LIFT og MASKINUTLEIE
HONDA og HYDROSCAN forhandler
VI FIKSER DET MESTE
Jan-Arne, Olav, Brita, Jan Stellef, Arvid og husvert Per Halvor,
hadde en par timers hyggelig og nyttig prat. Stor takk til Per
Halvor for invitasjonen, super tilrettelegging og nydelige vafler !
referent Jan-Arne

LIMACO
330 50160 www.limaco.no

