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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner! Det sies at tiden går fortere jo eldre man blir. Merkelig egentlig, når travle arbeidsdager
er en saga blott og en selv kan planlegge hverdagen (stort sett). Allikevel - jeg tror ikke jeg er alene når jeg
er veldig enig i nevnte utsagn. November er her og med det er snart halve dette Rotary-året omme. Men for
all del, vi har fortsatt en god del klubbmøter igjen før jul, med spennende program som dere finner mer om
på annet sted i dette månedsbrevet.
På siste møtet delte Olav ut medlemskort som kan brukes ved besøk i andre klubber. Ekstra hyggelig er
det at Heidi, på ferietur i Karibia, allerede har benyttet seg av dette. Vi gleder oss til å høre fra hennes besøk
hos Rotary Club of St. Martin Sunset. En liten smakebit finner du et annet sted i dette Månedsbrevet.
På oktobers siste møte var vi i nytt klubblokale. Hotellet er stengt frem til 1.april og i mellomtiden er vi
hos Hans Narverud i Langgaten 47. Hans, sammen med Jon Petter forberedte seg grundig og pyntet
møterommet allerede kvelden før for å være sikker på at dette ble bra, som Hans sa. Og det ble det, det var
skikkelig Rotary-preg over vårt nye møtelokale.
På siste peismøte ble det bl.a. diskutert hva vi tenker om våre to pågående prosjekter, Nsimbi og
Æresnysgjerrig. Og om det evt. er riktig tidspunkt å begynne å vurdere behov for et nytt prosjekt.
Tilbakemeldingene var entydige; begge de to pågående prosjektene er viktige for klubben og bør fortsette,
men kanskje med litt klarere rammer og forutsetninger. Styret i styremøtet nå tirsdag 29.oktober ga sin tilslutning til
dette. Men styret mener også at et evt. nytt prosjekt kan vurderes igjen ved oppstarten av neste Rotary-år.
Som tidligere nevnt jobbes det med å utgi en klubbhåndbok. Styret har nå hatt et første utkast til vurdering og besluttet
på siste styremøte at denne skal utgis. Undertegnede er ansvarlig og planlegger å ha den klar på nyåret. Denne boka vil
kreve et mindre vedlikehold hvert år (det er viktig at den holdes oppdatert), et ansvar som styret gir til innkommende
president. Her vil det være litt om Rotary, litt om klubbens historie, tidligere klubbpresidenter, rutiner for relevante
seremonier, etc. Egentlig en god lærebok for nye medlemmer og en god oppslagsbok for alle andre.
Som nevnt over går tiden ufattelig fort. Sett allerede nå av datoen 17.desember. Da har vi julemøte på Ødegårdbua,
med nydelig julemat, godt drikke, noen morsomme og noen vovede skrøner, og ikke minst utlodning til inntekt for Nsimbiprosjektet - med massevis av premier. Det er mye å glede seg til i Rotary-sammenheng fremover. Hilsen STIG

Hilsen fra Saint-Martin/Sint Maarten - en øy i Karibia
Jeg er på ferie på øya Saint-Martin som er delt i to med en
fransk og en nederlandsk del med ca. 40.000 innbyggere.
En flott ferieøy, men for to år siden ble øya truffet hardt av
orkanen "Irma" og bærer tydelig preg av dette. Mange
hoteller og hus er bygget opp igjen flottere enn noensinne,
men de ligger side om side med forlatte, forvridde bygninger.
Overalt kan man se tegn på orkanens herjinger. Mange av
innbyggerne hadde ikke forsikring, og måtte flytte inn hos
familie eller reise til slekt på andre øyer etter orkanen.
Før jeg reiste tok jeg kontakt med en av øyas fem Rotaryklubber, Rotary Club of St. Martin Sunset i Distrikt 7020.
Den nyeste klubben på øya, som består kun av tidligere
Rotaracts. Det vil si at de fleste var i aldersgruppa 30-39
år. Klubben har 50 medlemmer, hvorav 14 var menn. De
har møter annenhver mandag som varer 1,5 time. Selve
møtene er ganske formelle og har detaljert program, men etter
møtet spiser de og skravler sammen. Bespisningen ordner de
slik at 6-7 medlemmer har med en rett hver, og dette går på
omgang. Det var fingermat/småretter og drikke til.
Den kvelden jeg deltok, var jeg så heldig at det falt sammen
med besøk fra Distriktsguvernøren og hennes mann, samt
ADG og hans kone. Fikk derfor høre en oppsummering om
hva klubben står for og hva de jobber med. De er veldig
engasjerte i både internasjonalt (innsamling til poliovaksine)
og lokalt arbeid (f. eks aktiviteter for barn, rydde strender,
dele ut mat til eldre og fattige). Det var også opptak av to
nye medlemmer samme kveld så jeg fikk se hvordan det
foregikk. Jeg ble tatt godt imot og ble bedt om å komme
opp og si noen ord. Jeg overrakk vimpelen vår til presidenten
og fikk med en gave fra klubben til å ta med hjem. Etter det
formelle møtet var over, kom mange bort og ville snakke

med meg. Det var veldig hyggelig, og jeg kjente virkelig at vi
var en del av den store Rotary-familien.
Tusen takk til Olav og Jon Petter som utstyrte meg med
Rotary-kort og Holmestand Rotary klubbs vimpel før jeg dro!
Hilsen Heidi

Heidi med
mikrofonen

DET BLE EN FLOTT 70-ÅRS FEST...
basert på et solid grunnarbeide lagt av de driftige festivitetsansvarlige bestående av Selma, Stig Atle og Hans-Arne.
Hele 45 feststemte deltakere med representanter fra
Distriktsguvernøren, vår fadderklubb Tønsberg Rotary
Klubb, og naboklubben Horten Rotary Klubb, deltok. Det
vanket mange fine ord og gaver til klubben vår denne kvelden.

Program NOVEMBER 2019
Tirsdag 5.

REV Ocean - et banebrytende initiativ for
å redde livet i havet - Røkke forskningsskip.
Foredrag ved Jo Øvstaas (Holmestranding) og
Chief Solutions Officer i Ocean Data Platform
Foundation. Se link https://www.revocean.org
Ta gjerne med venn, følge.

Stig Atle åpnet med å lese et morsomt dikt "bare pitte lite
grann". Elin (Røed) ledet det hele i fint driv med morsomme
kommentarer og "skrøner". President Stig holdt en flott tale
med mye Rotary viten og historie om klubben vår.
Prikken over "i"en var det stilfulle ensemblet "Tango Tare"
med pianist Geir Vang og musikere. De hadde en aldeles
strålende fremføring med tango, klassisk musikk og vokal.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 12.

Det var så fin stemning, alle koste seg. Det var "sånn akkurat passe av alt" denne kvelden. Bedre kunne det ikke bli.

Noen-MINUTTER ved Heidi om hennes Rotary
besøk på St. Martin i Caribien.
3-MINUTTER ved Hans Anders
HOLMESTRAND NÆRINGSRÅD i dag og i
morgen - betraktninger ved Øivind Haugen

Veldig bra på alle måter. Det skal også hotellpersonellet ha
all ære av, både pådekning, servering, og for førsteklasses
mat og rikelig med drikke :-)

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 19.

Tirsdag 26.

: Jan-Arne Rønningen
: Otto Lagarhus

FELLESMØTE med Forsvarsforeningen
Digitale trusler ved Håkon Bergsjø leder i NSM
Ansvarlig
Referent

: Bent H. Romundseth Eriksen
: Øistein B Larsen

HOLMESTRAND - NY KOMMUNE - hva nå ?
Hør vår nye ordfører Elin Gran Weggesrud
Ansvarlig
Referent

President Stig med gjester ved sin side - holder sin tale.

: Otto Lagarhus
: Hans Johan Kjølsrød

: Jan-Arne Rønningen
: Timmy Breen Nilsen

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

Ensemblet "Tango Tare" gjorde aftenen til en fest.
Våre eldste
medlemmer,
Magne og Erik
var på festen.
To flotte
Rotarianere
med mye
erfaring. En
viktig ressurs
for klubben.

Vi har 2 reflektanter i klubben,
Bjørg Else Wallumrød, Engnesveien 51, 3092 Sundbyfoss
har vært med oss en stund og flittig deltatt på møtene.
Arild Brekke, Sommeroveien 15, 3085 Holmestrand
har nettopp startet opp og deltatt på møtene.
Velkommen til dere begge. Håper dere vil trives hos oss.

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 NOVEMBER
01.
01.
02.
04.
07.

Tore Hansen......................... 51
Lars Tveito............................ 64
Heidi Hammervik.................. 49
Olav Georg Dalseth............... 76
Hans-Arne Risnes................. 62

år
år
år
år
år

VI GRATULERER
Det skjedde i 1988:
- Stortinget vedtar den første røykeloven!
- Gorbatsjov velges til president i Sovjet
- Edvard Munchs "Vampyr" stjeles
Månedsbrev November 2019 er sponset av:

WANTED - KONFIDENSIELT
Vi ber alle snu hver stein og komme opp med forslag til en
verdig kandidat til neste års ÆRESNYSGJERRIG.
Prisen vil bli delt ut på Kulturfestivalen i 2020.
Forslag sendes til formann i Kommunikasjons komiteen
Jan-Arne. e-mail: j-aroenn@online.no

RIKSMÅLSFORBUNDET
Bli medlem - støtt arbeidet for bruk av norsk språk
kontakt: Hans Petter / Eiendomselskapet Fjell AS
e-post: hpharestad@h-nett.no.

