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Heidi Hammervik
president 2020-21

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Takk for sist og en flott sommeravslutning! Den var godt planlagt
og gjennomført med avtroppende president Stig i spissen og alle
andre som bidro til at det ble en høytidelig og fin avslutning av
Rotaryåret 2019-20. Takk også til Bjørn for fin sak til nettsiden
vår, og Olav som ga oss et ekstranummer av månedsbrevet i juli.
Håper dere har hatt en fin sommer. Mange har sikkert hatt en
annerledes ferie enn dere pleier, men det viktigste er å ta hensyn
til den situasjonen vi er oppe i, og at vi alle bidrar til lave smittetall.
Husk at årets motto for Rotary er «Rotary Opens Opportunities».
I det ligger at vi ikke skal se begrensningene, men heller fokusere
på de mulighetene annerledes tider bringer med seg.
Det er bare å glede seg til programmet i august! Vi starter
med et foredrag fra vårt Rotarymedlem Keith som skal til London
for å jobbe ved ambassaden der. Han reiser 6. august og har vært
så grei å komme til oss før han reiser. Det setter vi stor pris på.
Møtene våre framover vil foregå slik de gjorde før ferien:
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Vi hilser hverandre med et smil, blikkontakt og hyggelige
ord, men håndhilser ikke
Vi holder 1 meter avstand
Alle som kommer på møtene, blir registrert. Dette i tilfelle
vi trenger å spore smitte, noe vi selvsagt håper vi ikke vil
få behov for
Hold deg hjemme om du er syk

Igjen vil jeg takke for tilliten dere har vist meg, og ser fram til
å være president for Holmestrand Rotary Klubb for 2020-21. Ut
fra alle gode forslag til foredragsholdere og bedriftsbesøk dere
har kommet med på peismøtene, er jeg sikker på at vi vil få et
innholdsrikt, interessant og variert program i året som kommer. Vi
må heller ikke glemme at fellesskapet betyr mye for oss i klubben,
så min oppfordring er å møte så ofte du kan.
Litt info fra distriktet vårt 2290:
Distriktskonferansen 2020 «Sett seil» vil bli avholdt digitalt i år,
og det betyr at flere kan delta. Jeg oppfordrer til at så mange
som mulig følger denne. Konferansen vil bli arrangert som et to
timers webinar lørdag 5. september. Arrangørene håper å få med
tre hovedforedragsholderne som vil knytte sine innlegg til temaet
«Sett seil», med fokus på innovasjon og miljø. Jeg sender ut invitasjon når den er klar.
Distriksguvernøren vår, Berit Reppesgård, vil besøke oss til våren.
Dato er ikke fastsatt ennå. På slutten av Nett-PETS ga Berit oss
en oppfordring som vi skulle bringe videre til klubbene våre:
«Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å bruke mulighetene til å
gjøre gode ting for verden, samfunnet og hverandre, til tross for de
begrensningene vi lever under. Det er nå vi trenger å stå fram som
Rotarianere, vise at det er innhold i «Service above self». Ofte er
det de små tinga som betyr mye, det at noen blir sett og verdsatt.»

Rotary hilsen fra Heidi
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Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Langgaten 47 - Tirsdager kl. 1900

Holger Knaack er vår nye RI president
for 2020-21. Han har valgt temaet vist
ovenfor, Rotary Opens Opportunities.
Han har vært medlem av Rotary siden
1992 i Rotary Club of Herzogtum Lauenburg-Mölln i Tyskland, sittet i mange
kommiteer og vært Distriktsguvernør.
Hans mål er å bygge et sterkt medlems
nettverk, og vil fokusere på et økende
antall kvinnelige medlemmer.
I næringslivet er han CEO i Knaack KG,
et real estate company.
Private interesser er golf, og han har
vært president i Golf-Club Gut Grambek.
Holger og hans frue, Susanne, er Major Donors til The Rotary
Foundation, og begge er medlemmer av Bequest Society.
Antall Rotarianere verden over ligger stabilt på ca 1,2 millioner
medlemmer fordelt på 35-36.000 klubber representert i nesten
alle land verden over.
DU ER EN AV DEM. Vis det ved å bære nålen, også i ditt daglige
virke, men alltid når du er på reise.

POLIO SAKEN.....
Rotary Foundation, United
Nations Foundation (UNF),
Bill-Melinda Gates fondet,
sammen med andre helseorganisasjoner og regeringer fortsetter arbeidet med
en total utryddelse av polio. Det har blitt donert milliarder, og
Rotary alene har vært en av de største bidragsyterne.
Gjennom vårt medlemskap og våre klubb-bidrag er hver enkelt
av oss Rotarianere med på dette viktige arbeidet. Vi er med på å
forebygge, gi lindring og bedret livskvalitet til utallige poliorammede barn og voksne over hele verden - og nå er det kun vanskelig
tilgjengelige land som Afghanistan, Nigeria og Pakistan igjen.

SAMHOLDET - NETTVERKSBYGGING.....
I Rotary er det fellesskapet og samholdet som gjelder. Det er så
absolutt ikke alltid det passer hver eneste møtetirsdag, men fint
om det gis beskjed til sekretær eller president hvis du ikke kan
delta på møtene i en periode.
Det er også slik at hvis vi ikke kan delta i det regelmessige fellesskapet så mister vi noe - og vi andre savner den som ikke er der.

Life is a journey - travel it with Rotary

WOMEN in ROTARY.....

Program August 2020

Rotary - where people unite and
take action to create lasting change
– across the globe, in our communities, and in ourselves.
Rotary har 1,2 mill. medlemmer
fordelt på mer enn 35 000 klubber.
Den første klubben ble startet av Paul Harris i 1905, og det skulle
gå mange år før kvinner kunne tas opp som medlemmer.
I 1987 sa U.S. Supreme Court at Rotary klubber i USA ikke kunne
ekskludere medlemmer på grunn av kjønn. De endret derfor vedtektene for klubbene i USA. Året etter fulgte Canada, og i 1989 ble
vedtektene for Rotary internasjonalt endret slik at kvinner kunne
ønskes velkommen til klubber i alle land. Allerede i 1990 var det
over 20 000 kvinnelige medlemmer i Rotary, og i 2016 passerte
antall kvinner 250 000.
Visste du at i 1987 ble Syliva Whitlock den første kvinnelige presidenten i en Rotary klubb? Hun var president i Rotary Club of Duarte, California. Hun mener at Rotary er den organisasjonen som
er best egnet til å utrette humanitært arbeid og gjøre godt for andre, Service above Self, og at det var derfor hun valgte Rotary. Vil
du lese mer, se https://www.rotary.org/en/history-women-rotary.

Heidi

WORLD WATER DAY in ROTARY.....

Selv om vi i den vestlige verden har ubegrenset tilgang på rent
vann, er dette ikke en selvfølge for andre mennesker.
Rent vann, hygiene og gode sanitære forhold har vært en viktig
sak for Rotary gjennom alle år, og TRF (Rotaryfondet) har innført
en World Water Day som i år var 22. mars. Med tilgang til rent
vann unngår vi sykdommer, og barn og voksne holder seg friske.

Tirsdag 04. 3-MINUTTER ved Per Halvor Rønningen
KEITH KOMMER- Han reiser den 6/8 og
han vil si noe om sin nye jobb i London.
Ansvarlig : Einar Røyneberg
Referent : Jan-Arne Rønningen
Tirsdag 11. PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig : Heidi Hammervik
Referent : Tom Johansen
Tirsdag 18. BEDRIFTSBESØK HOS BOMEKAN
Byggekonstruksjoner. Ledes av bror til
Mette Måge Olsen. Omvisning, historie.
kl. 1900 på Rønneberg Industriområde
Industriveien 5 i Hof. Første bedrift på
høyre side på Industriområdet. 		
Ansvarlig : Einar Røyneberg		
Referent : Ole Herman Nordby
Tirsdag 25. KATRINE KLEVELAND fra NEI til EU
Må vi ha EØS-avtalen - Sosial dumping,
Energi-politikk - Jernbane-politikk,
og om Matproduksjon.
Ansvarlig : Brita Hermansen		
Referent : Martin Westbye

Rotary´s program WASH, investerer i rent vann til verdens befolkning og med vår klubbs bidrag til TRF får flere en bedre hverdag.

FAKTA OM VANN VERDEN OVER.....

1 av 3

har ikke
tilgang til et
skikkelig WC

1 av 10

har ikke
tilgang til rent
vann

hvert 20 sekund hver10krone
dør et barn pga
investert i
dårlig hygiene og vann gir 4x
sanitærforhold
produktivitet

(lett omskrevet fra bladet Rotary Norden)

I DET ÅRET 2000.....var noen Rotarianere og under-

tegnede med på et seminar med K-bank på HURTIGRUTA. Her
fikk vi også tid til litt Rotary chat, og samtalene kom inn på Rotary
og knapphet med tid - spesielt til hverandre. Rotary dreier seg kun
om en times møtetid hver tirsdag hvor det meste av tiden går med
til Rotarysaker og kveldens fastlagte møteprogram.
Knapphet er et tema vi burde snakke om, samhold og kameratskap er noe vi burde videreutvikle i tiden fremover.
Har du noe på hjertet, be om ordet, eller si det i månedsbrevet.

(red)
		Fødselsdager

i AUGUST

		19.

Stig Atle Vange.................... 59 år
		25. Eli-Ann Murberg Casso refl...53 år
		
26. Tor Tingbø............................ 73 år
		

		

VI GRATULERER

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

President 2020-2021
Mob 926 62 887
Sekretær
Mob 994 47 661
Programsjef		
Mob 905 60 247
WEBmaster		
Mob 922 06 770
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Heidi Hammervik
heidi.hammervik@gmail.com
Selma Hadzic
selmh@online.no
Einar Røyneberg
roey-te@online.no
Bjørn Nymoen
bnymoen@live.no
Olav Georg Dalseth
olav@limaco.no

Politisk dyktighet er å forutsi hva som
vil skje i morgen, neste uke, neste
måned og neste år - og etterpå kunne
forklare hvorfor det ikke skjedde.
Månedsbrev August 2020 er sponset av:

Protect Our Winters

En klima- og miljøorganasisasjon
http://www.protectourwinters.no/
charlott.johansen@protectourwinters.no

