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Holmestrand Fjordhotell - Tirsdager kl. 19oo

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner! Det er med lett tilbakelent undring jeg hver høst har observert den nye presidenten.
Øynene gnistrer liksom litt ekstra, stemmen har blitt litt mer høytidelig - og fokus er på mer enn bare vårt
interne liv i klubben. Nå snakkes det også om at vi må ha mer kontakt med andre klubber, om Rotary sitt
internasjonale arbeid og fokusområder og klubbens prosjekter, eller kanskje mangel på sådanne. Lett
tilbakelent fordi jeg kanskje ikke har brydd meg så mye, presidenten gir snart opp og det går over etterhvert - klubblivet er i seg selv så givende at det holder i massevis som god grunn til å være med i Rotary.
Sånn har jeg tenkt. Inntil nå. Nå er jeg der plutselig selv også. Det må være denne opplæringen innkommende president går igjennom som har gjort noe med meg også.
Vi har to flotte prosjekter, som klubben har lagt ned mye innsats i. Æresnysgjerrig er et i Rotarysammenheng ganske spesielt prosjekt. En opprinnelig tanke var at det skulle gjøre noe med selvtilliten til
byen vår, gjøre oss som bor her litt mer stolte. Og skape oppmerksomhet omkring Rotary. Det mener jeg
absolutt er oppnådd. Allikevel tillater jeg meg å drømme om at en årlig utdeling av Æresnysgjerrig-prisen
blir fast rutine og at vi får en aktiv og god prosess med nominering av kandidater og utvelgelse av en verdig
vinner. Og at byen ser med spenning frem til hvem som får prisen denne gang.
Nsimbi-prosjektet er derimot et svært typisk Rotary-prosjekt, med sitt fokus på barn og utdanning. Et prosjekt som har
fått mye oppmerksomhet i distrikt 2290 (vårt Rotary-distrikt). Her har Øistein lagt ned en stor innsats gjennom mange år.
Og klubben har anslagsvis samlet inn nærmere en halv million kroner siden oppstarten av prosjektet. Men hvis jeg tillater
meg å tenke litt høyt, i lys av min president-oppvåkning (som nevnt innledningsvis....:-), kunne vi kanskje gjøre enda mer
ut av dette prosjektet? Noe som identifiserer alle oss medlemmer enda sterkere til det arbeidet som legges ned, som gjør
oss mer bevisste på hva vi har oppnådd og det vi kunne få til i fremtiden.
Eller er vi kanskje rede til å starte et nytt prosjekt? Kanskje sammen med en klubb i nærheten? Og skulle vi kanskje
være litt ekstra ambisiøse og satse på et prosjekt som kvalifiserer til Global Grant? (gir bra med penger men er mer
omfattende både å søke om og gjennomføre). Noe å tenke på?
Rotaryhilsen i fra Stig

Litt om møtene i september.....
Tirsdag 3. var det UTFLUKT til Bastøya. Redaktøren som fortsatt er i "akkivitet"
hadde ikke anledning til å være med på denne "midt på dagen" turen, som utvilsomt
var en interessant omvisning. Takk til Hans Anders som ordnet dette. Les forøvrig
referatet på vår hjemmeside.
Tirsdag 10. var ERNÆRING, HELSE og MATGLEDE i fokus med Klinisk ernæringsfysiolog Marie Wegge Nilsen som foredragsholder. Spennende og informativt og som
engasjerte medlemmene med mange spørsmål om sunn og usunn mat.
Amund ville vite hva "som var så gærent" med rødt kjøtt og fikk til svar at det var helt
greit å spise dette i moderate mengder, men at dette er den kjøttypen som har mest
mettet fett i seg. Så konklusjonen ble vel at lever vi etter ordtaket "ALT MED MÅTE",
en begrenset dose med alkohol, mye frukt og grønt, og opp av sofaen - så går det bra.
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Tirsdag 17. var det Selma som fortalte sin gripende
historie fra sin oppvekst i Bosnia-Hersegovina
(tidligere Jugoslavia).
Krig, og konsentrasjonsleire var den
harde hverdagen for familiemedlemmer. 18 år gammel, 2. november
1992 kom Selma med buss til
Norge, til Rove. Selma var også dengang en "ståpå" person, og etter kun
2 måneder som sosialklient fikk
hun seg jobb, og har klart seg selv siden.

Som Svein Otto så fint sa det: du er en gave til klubben, hvormed Stig (presidenten) måtte medgi at dette
var første gang han "hadde grini" på et Rotarymøte.
Du rørte noe ved oss den kvelden Selma. Takk til Espen som anbefalte deg. Takk til deg fordi du valgte å bli med i Rotary.

LITT FRA FØR I TIDEN...fra Månedsbrev 5/2000
Det er mai måned og Øivind var fortsatt inne i slutten av sin
presidentperiode hvor han påpeker følgende i sitt "hjørne:
sitat: Som organisasjon har vi en blandet sammensetning
av medlemmer (den gangen bare menn), hvor vi alle fra tid
til annen er i situasjoner der vi hadde satt utrolig pris på en
liten oppmerksomhet gjennom et besøk, eller om ikke annet, en telefonsamtale. Jeg vet at flere av dere tar slike
initiativ, men hvor vi er mange som har hva jeg kaller, et
forbedringspotensiale.

Program OKTOBER 2019
Tirsdag 1.

3-MINUTTER ved Amund Rudlang
ETT ÅR SOM "PLUSS" KUNDE
ved Alv Smith Johansen.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 8.

3-MINUTTER ved Elin Røed
VETERAN-EGO - bli bedre kjent med
Magne Aven og Hans-Arne Risnes

Vi hadde GSE besøk i september 2000!

Ansvarlig
Referent

(GSE står for Group Study Exchange)
Holmestrand Rotary Klubb var en av seks klubber tildelt
oppgaven å være værtskap for et GSE team på 5 unge mennesker + 1 teamleder fra USA/Canada. Teamet ankom Kjevik 20. august og ble til 18. september.

Tirsdag 15.

En meget vellykket utveksling og erfaring for vår klubb, og
nå 19 år etter burde vi absolutt si ja hvis et tilsvarende
prosjekt skulle dukke opp igjen.
Tenk hvilket utbytte vi får av en slik internasjonal kontakt.

Olav (red) var incoming det året
og hadde følgende 3 HOVEDMÅL for Rotaryåret 2000-2001:
✔ Internasjonelt prosjekt (vi har allerede GSE på agendaen)
✔ Lokalt prosjekt (samfunnskomiteens ansvar)
✔ IT oppstart i klubben (Bjørn N er i gang allerede)
I tillegg har incoming følgende tanker for klubben:
✔ Et godt indre sosialt klubbliv (eks. pub og vinkvelder har
det vært alt for lite av :-)
✔ Ajourføre klubblovene (har vi klubblover ?)
✔ Ajourføre klasifikasjonslisten (yrkesoversikt)

LITT OM ROTARY...
✔ Kvinner i dag utgjør 15% av medlemsmassen. Rotary
Internationals mål er at kvinner skal utgjøre 30% av både
medlemmer og ledelse senest juni 2023.
✔ Klassifiseringsbegrensningen er tatt bort hvilket betyr at
hver klubb kan ha flere medlemmer med samme yrke.
✔ DG (Distriktsguvernøren) kan avslutte en Rotaryklubb
som har gått ned til 6 eller færre medlemmer.
✔ Minimumskrav til klubbene:
- Betale medlemskontigenten til Rotary International
- Gjennomføre gode prosjekter lokalt og internasjonalt
- Ta i mot besøk av DG, ADG og andre RI representanter

Tirsdag 22.

: Olav Georg Dalseth
: Arne Martin Huseby

"DATASIKKERHET FOR DUMMIES"
foredrag av Mari Nordahl ved Fylkesmannens
beredskapsavdeling
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 29.

: Magne og Hans-Arne
: Tom Johansen

BEDRIFTSBESØK PÅ LIMACO et firma som
fikser det meste...de med høydeskrekk advares
Ansvarlig
Referent

Vår klubb skulle være "host" for teamet i 5 døgn, og dette
var et prosjekt hvor hele klubben engasjerte seg.
INTERNASJONAL KOMITE koordinerte og hadde det formelle ansvaret. Alle medlemmene "sto på" i planleggingen
og gjennomføringen av besøket. Bl.a med værtsfamilier og
overnatting hjemme hos medlemmene, med aktuelle turer,
utflukter og bedriftsbesøk som var linket til det yrket de
hadde i USA/Canada.

: Alv Smith Johansen
: Øivind Haugen

: Elin Røed
: Jon Petter Helgestad

3-MINUTTER ved Einar Røyneberg
JAN STELLEF i fri utfoldelse fra sitt yrkesliv
og brede erfaring i Norge og Internasjonalt
Ansvarlig
Referent

: Jan Stellef Rønningen
: Terje Karlsen

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.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 OKTOBER
10.
13.
23.
30.
30.

Ulf Sundling..........................75
Brita Hermansen.................. 67
Stig Kløvstedt........................66
Einar Røyneberg................... 58
Otto Lagarhus....................... 74

VI GRATULERER

NOEN GRUNNER TIL Å VÆRE ROTARIANER:
-

Nettverk og venner mellom ulike yrkesgrupper
Spennende foredrag og programmer hver uke
Egenutvikling med tillitsverv som gir mer kompetanse
Yrkesetikk og lederskapsutvikling gjennom foredrag
Sosialt ansvar - Sosiale aktiviteter og trivsel

Månedsbrev Oktober 2019 er sponset av:

Alle er kloke - Noen før
og noen etterpå.
Karsten Isachsen

Ønsker du å bli kunde - ring 24 13 20 60
eller kontakt Frode på fe@bank2.no
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