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APRIL
PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Dette månedsbrevet dere nå holder i hånden
er historisk. Uten at jeg har sjekket veldig
nøye tør jeg likevel påstå at dette er det
første og eneste månedsbrevet i månedsbrevenes historie som ikke inneholder noe
møteprogram. Styret har pr. digitalt besluttet
at APRIL BLIR EN MØTEFRI MÅNED.
Jeg håper det står bra til med dere alle, at
koronaviruset har holdt seg på avstand slik
at ingen har blitt syke, hverken dere selv
eller nærmeste familie.
Selv om dette er et alvorlig virus og tidene er bekymringsfulle, skal vi være glade for at vi lever i en tid hvor legevitenskapen har kommet langt. Uten å grave seg for langt ned i
det depressive, kan det likevel være interessant å lese om
«nær» histories mest kjente pandemier. Wikipedia nevner
Svartedauden 1347-51, Spanskesyken 1918-20, Asiasyken
1957-58 og Hongkongsyken 1968-70. Dagens samfunn er
langt mer avansert og vil derfor klare å håndtere koronaviruset på en helt annen måte, slik at vi unngår samme alvorlige
konskvenser (selv om det for noen land akkurat nå er alvorlig). Men alvorlig for enkeltindivider kan det være allikevel,
derfor skal også vi i Rotary i Holmestrand være forsiktige.
Vi står foran en påskehøytid som blir litt forskjellig fra normalen. Skiferie på fjellet eller en båttur langs kysten er drømmen for mange. Vi har familie/barn/barnebarn vi ikke kan tilbringe tid sammen med. Selv håper jeg å få noen dager på
sjøen, om enn bare dagsturer. Få litt vind i seilene og forhåpentligvis kjenne på noen varmende solstråler. Eller kanskje
få lagt alle de belegningssteinene jeg har tenkt på så lenge.

Litt ribbe - litt akevitt - litt øl og noen loddbøker og VIPS så har man 37.860 kroner!
Vel, vi skal vel ikke glemme et bidrag fra distriktet vårt på
11.500 kroner – og ikke minst medlemmer som kom på
julemøtet med åpent sinn og åpen lommebok!
Nå er alle midler overført Nsimbi Education Centre og vi
har 1.076 kroner udisponert på kontoen vår. Vi må ta litt
høyde for valutasvingninger når vi bestemmer hvilket dollar
beløp som skal overføres. Å sende penger til Uganda er
ellers en liten prøvelse for oss som ikke jobber med det til
daglig. Jeg forsøkte ikke en gang - men ringte til Tor Stokke
i DnB (Tor er også Rotarianer) og vi sender en takk til ham
for god hjelp.
Korona, eller Covid-19 har også nådd Uganda og jeg har
fått melding fra skolens leder Evelyn der hun forteller at
alle skoler i Uganda er stengt. Sikkert fornuftig når man vet
hvordan helsevesenet er utbygget i landet.
Da gjenstår det bare å skrive en rapport til distriktet vårt
om hvordan midlene blir brukt. Jeg får oversendt dette fra
Evelyn og lager den rapporten som er nødvendig.
Det går mot påske og i år blir det ingen hyttetur for oss som
hadde planlagt det. Vi må tenke positivt og gjøre det beste
ut av situasjonen. Et glass øl, en Kvikk Lunsj og en appelsin
smaker jo like godt på verandaen
Nok en gang – takk for alle bidrag til vårt prosjekt i Uganda.
Og selv om det er litt tidlig – God Påske til alle!
Hilsen Øistein

Det viktigste er å finne på noe, ikke få med seg hver eneste
nyhetssending, og ikke grave seg ned i dystre tanker. Vi
må tro at verden om ikke lenge er tilbake til mer normale
omstendigheter, og at vi utover sommeren og høsten går
mot lysere, varmere og bedre tider. Slik at vi sammen kan
møtes og smile igjen.
Jeg ønsker dere alle en riktig god påske.
Rotary hilsen Stig
Rotary møtestengt Ja, men brenn ikke inne med tanker eller en liten
hilsen du har lyst til å formidle. Med noen ord kan du sende ideer,
Rotarysaker og beskjeder gjennom mail-kanalen vår. Mail adresselisten har du komplett på headingen på denne utsendelsen. Du kan
dele det med alle, eller plukke ut de som du ønsker å samtale med.
Mulighetene er mange og i denne hjemmepåsken blir det mye ledig
tid å slippe fantasien løs. PÅSKE hilsen fra Olav (red)

Et knippe glade elever på Nsimbi skolen - så FLOTTE :-)

INTERN og EKSTERN i Mars måned
Vi har massevis av gode foredragsholdere innad i klubben, og det
beviste vår egen Elin Røed på møtet den 3. mars. For deg som
ikke hadde anledning til å stille på denne kvelden gikk du glipp
av hvordan man i møte med ukjente personer utøver ”smalltalk”
teknikker du kanskje ikke har tenkt på. I slike ”forbipasserende”
situasjoner er det viktig å veksle noen hyggelige ord, og si de
riktige tingene. ikke for mye prat, men heller ikke for lite slik at det
blir ”trykkende”. Takk til Elin R for den :-)

Neste møte den 10. mars, fulgte driver og instruktør Lars Jørgen
Sælø ved HT-CLUB treningssenter i Holmestrand, opp med
gode tips om trening, trim og kosthold. Her fikk vi grei beskjed
om ikke å overtrene, to dager i uka var et fint mål å sette seg.
Ikke noe hokus pokus hysteri med jojo slanking, men tvert i mot
spise sunt og leve etter mottoet ”ALT MED MÅTE”. Lars Jørgen
var et hyggelig bekjentskap og anbefalt av Brita som benytter
seg av HT-CLUB sine treningstilbud.
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Linda Brakstad Glenne........ 45 år

		

11. Keith Eikenes....................... 44 år

		

28. Hans Anders Rygh...............72 år

		

30. Magne Aven.........................82 år

Action may not always bring happiness,
but there is no happiness without Action.
Life is a journey - travel it with Rotary.....

Vi var da flinke før i tiden også...
Her er litt om GSE (Group Study Exchange) besøket
hvor vi i fem døgn var vertskap for fire unge mennesker + team leder fra Canada og USA (se bilde).
Det begynte søndag 17. september i det år 2000 med
bli-kjent hjemme hos president Olav. Mandag var det
tur til hovedstaden, til Stortinget, Vigelandsparken,
med retur til Rotarymøte med spiseaften på hotellet.
Tirsdag tett program med først bedriftsbesøk på GE
Vingmed, og deretter på Hydro Aluminium.
Onsdag med farvel og avreise til Gardermoen.
GES besøket var det Rotaryårets høydepunkt og det
var ikke noe stort offer å ta seg av disse hyggelige
ungdommene. Internasjonal komite ved Arne Martin
ordnet vertsfamilier, og hele klubben stilte opp og bidro.
Vi klarte det med stil, og slike anledninger vil by seg
senere også - Det er utrolig interessant og givende,
og det skal vi si JA til Olav (red)
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