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MÅEMBER ungdomsSEPT

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg ble nylig spurt om hva Rotary er for
noe, eller hva vi driver med. Et hyggelig
spørsmål å få, et spørsmål jeg tenkte det
var enkelt å svare på. Jeg svarte så godt jeg
kunne, prøvde å huske noen av de flotte forklaringene jeg hadde lest og hørt. I ettertid
slo det meg hvor stotrete og usammenhengende det ble, og jeg var usikker på hva jeg
klarte å formidle.
Rotary har selv noen fine beskrivelser,
men i mitt hode blir de både høytflyvende
og lite konkrete. Jeg tenker det er viktig at
vi som medlemmer raskt kan formidle til
andre hva Rotary er, hva vi som medlemmer får ut av det,
og Rotarys samfunnsengasjement. En beskrivelse som er
relativt kort og konsis, som umulig kan dekke alt men allikevel gir et bra bilde.
Her er mitt forsøk, etter å ha tenkt litt grundigere, på å
forklare hva Rotary er med mine egne ord:
✔ Rotary har to hovedfokus, å gagne mennesket og samfunnet. Vi er en verdensomspennende humanitær organisasjon for kvinner og menn med mer en 1,2 millioner medlemmer.

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

52 medlemmer, 1 reflektant, 1 æresmedlem
Dette er dagens status for Holmestrand Rotary Klubb.
Veldig stabilt de siste årene. Vi har økt kvinneandelen fra 6
til 9 inkludert Bjørg Else som er reflektant.
Vårt yngste medlem er fortsatt Keith Eikenes 43 år. Eldst er
Erik Ekeli med sine 86 år, medlem i HRK siden 1969, og
klubbens president i 1977-78.
Med tanke på at hvert medlem har blitt ett år eldre siden
siste måling i fjor, har vi klart å få snittalderen ned til 2017
nivå. Her ligger det målbevist arbeide med rekruttering av
yngre medlemmer fra medlemskomitens side.
Flott - men igjen, alder er som kjent uten betydning så lenge
vi er en ressurssterk gruppe med aktive medlemmer som
bidrar, og det har vi i HRK.
6 medlemmer i 40 årene (6)
9 medlemmer i 50 årene (7)
16 medlemmer i 60 årene (18)
19 medlemmer i 70 årene (17)
3 medlemmer i 80 årene (3)
1 æresmedlem i 80 årene (1)
GJENNOMSNITTALDEREN pr. September 2019 er nå
64,32 år (64,59). Tallene i parentes er fjorårets tall.

✔ Rotary skaper vennskap og nettverk, basert på respekt
og tillit. Og egenutvikling basert på en mengde foredrag,
bedriftsbesøk og forskjellige verv.
✔ Rotarys 6 prioriterte samfunnsoppgaver er fredsarbeid,
sykdomsforebygging, vann og sanitær, barne- og mødrehelse,
utdanning, økonomi/samfunnsutvikling.
✔ Viktige eksempler er Rotarys 6 fredsentere (universitetsutdanning) rundt omkring i verden og samarbeid med FN.
✔ Rotary er sentral innenfor bekjempelse av polio på
verdensbasis. Nå gjenstår bare et fåtall tilfeller. Dette er noe
vi alle bidrar til gjennom medlemskontingenten.
✔ Klubben vår har et prosjekt i Nsimbi i Uganda, hvor vi
hjelper en skole økonomisk med å gi flere barn anledning til
å gå på skole - og å forbedre skolefasilitetene.
✔ Ikke minst har vi også Æresnysgjerrig-prisen, en hedersbevisning til en person eller organisasjon som har gjort en
synlig, uegennyttig og samfunnsganglig innsats
og Eriki Holmestrand.

Elin

Neste gang jeg blir spurt om hvabe
Rotary
undrerer tror jeg at jeg
skal kunne gi et bedre svar.
Rotaryhilsen i fra Stig

VIKTIG MELDING.............
HRK FYLLER 70 ÅR og det blir fest
LØRDAG 12. OKTOBER kl. 1900
på HOLMESTRAND FJORDHOTELL.
Full informasjon på vedlegg og påmelding til
Selma innen 24. september 2019.

e-post: selmh@online.no

Et særdeles hyggelig besøk
hadde vi på klubbmøtet den 20. august av distriktsguvernør
DG Sten Hernes, og assisterende guvernør Astrid Danielsen.
Bildet er fra formøtet hvor president Stig orienterte om klubbens fokusområder, og hvor hver komiteleder ga en kort
status for sin komite.
DG og AG ga deretter en presentasjon av seg selv med informasjon om Rotary, deltakelse på conventions og distriktets
virke. Det hele ble avsluttet med servering i restauranten.
Da er vi trygge for at vi har en god ledelse i distrikt 2290, og
tror også at våre gjester var fornøyd med HRK

ellers på møtene i august....
- den 6. fikk vi en ærlig, alvorlig, men humørfylt 3-minutter
av Øistein og hans hverdag for tiden. Vi alle ønsker deg gode
dager og fortsatt fin fremgang i tiden fremover Øistein.

Program SEPTEMBER 2019
Tirsdag 3.

- Stig viser en informativ film av/om RI president Mark Daniel Maloney, og Rotary International.
- neste møte den 13. var det Presidenten presenterer seg
på programmet. Her fikk vi lære Stig å kjenne, fra barnsben
av, og til dagens aktive pensjonist virke, og litt om planene
for Rotary året 2019-2020.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 10.

- månedens siste møte ble omrokert til at redaktør i Jarlsberg avis, Pål Nordby tok seg tid til og dele med oss sine
TANKER OM det forestående VALG I NYE HOLMESTRAND.
Bra start på det nye Rotaryåret, men vi kunne ønske oss litt
større oppslutning på møtene - MØT OPP FOLKENS.

Tirsdag 17.

Jammen var vi aktive før også.....
På Distriktssamlingen i Sandefjord 8. april 2000, deltok
incoming president Olav, sekretær Jon Petter, klubbtjenesten
ved Alv, samfunnstjenesten ved Erik, IT tjenesten ved Bjørn,
og yrkestjenesten ved Terje Andersen (død), På den måten
fikk mange et godt påfyll av Rotary stoff og nyttig viten.
Svein Otto var ny reflektant, den 4de i rekken det året, og
Timmy ble ønsket velkommen tilbake etter endt permisjon.
Rotarys motto oppsto i 1911 - Service Above Self. He profits
most who serves best. Dette ble offisielt først i 1950, og
som vi vet, kortet ned til dagens Service Above Self.
- En Rotarianer på besøk er aldri en "gjest"
- Hun/Han er besøkende Rotarianer - Visiting Rotarian
- Hun/Han er aldri fru eller herr Hansen eller Nilsen
- I Rotary er vi på fornavn - "Rotarian Solveig"
Rotary er engasjerte personer som står for FELLESSKAP INTEGRITET - MANGFOLD - TJENESTE - LEDERSKAP

: Svein Otto Schjerven
: Heidi Hammervik

3-MINUTTER ved Hans-Arne Risnes
EGOFOREDRAG ved Selma Hadzic
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 24.

: Hans Anders Rygh
: Brita Hermansen

ERNÆRING - HELSE og MATGLEDE ved
Marie Wegge Nilsen, ernæringsfysiolog
Ansvarlig
Referent

LITT FRA FØR I TIDEN...fra Månedsbrev 4/2000
Det var på slutten av Øivind sin presidentperiode hvor han
påpeker at Paul Harris (Rotarys founder) ide om å samle
representanter fra forskjellige yrkesgrupper for å utveksle
yrkeserfaring, er vel så viktig i dag som den gang.

UTFLUKT TIL BASTØYA - Parkering ved
gjestehavna i Horten. Utflukten koster
kr. 20,- pr/person som dekker ferje og kaffe.
OBS! Fremmøte klokken 1400 i Horten.

: Espen Andresen
: Tore Hansen

PEISMØTER - KOMMITEMØTER
Kommiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Tema fra presidenten.
Referat sendes umiddelbart etter møtene til
president, sekretær, webmaster og redaktør.

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 SEPTEMBER
01.
07.
12.
18.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen................... 71
Tom Johansen...................... 63
Toralf Cock........................... 76
Selma Hadzic........................ 45
Per Halvor Rønningen........... 58
Martin Westbye..................... 67
Torstein Sagen...................... 79

år
år
år
år
år
år
år

VI GRATULERER
Alkohol.....
har selvfølgelig aldri helbredet noen
forkjølelse, men det har heller aldri
noen lege gjort.

Heidi, Stig, Jon Petter, Martin og Olav
deltok på ROTARYS DISTRIKTSKONFERANSE 2019 i helgen.
Det var vår unge naboklubb RE Rotaryklubb (kun 15 år),
som sto for arrangementet som ble avholdt på Quality Hotel
i Tønsberg, og som ble gjennomført med stil og punktlighet.
Mye variert innhold som ga oss påfyll og viten om hva Rotarys
arbeide i Norge og World Wide består i. Det var hele 27
utvekslingsstudenter (11 inn og 16 sendt ut) i distrikt 2290,
og hver og en ga en kort skildring om deres opphold. Dette
er helt klart et satningsområde som ungdommene setter stor
pris på og som gir hver enkelt store muligheter senere i livet.

Månedsbrev September 2019 er sponset av:

Advokat Arne Martin Huseby - 900 53 562

