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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg savner medlemsmøtene våre og å se dere alle sammen!
Regjeringen har ikke endret rådene sine siden vi avlyste møtene
for november, og denne siste uka i måneden sier de at de vil
opprettholde smitteverntiltakene som er innført i minst tre uker til.
Vi velger derfor å avlyse alle fysiske møter i desember.
Vi gjør en ny vurdering på styremøtet som er planlagt 12. januar.
Det vil si at det i desember og de to første tirsdagene i januar, ikke
vil være ordinære medlemsmøter. Så fort situasjonen tillater det,
vil vi starte med medlemsmøter med samme gode smitteverntiltak
som vi har hatt på møtene tidligere i høst.
I denne merkelige tiden er det fint å tenke på at det finnes så
mange muligheter. November er på mange måter mulighetenes
måned – måneden for fondet vårt – The Rotary foundation/TRF.
Det er tid for å tenke prosjekter og tid for å bidra. SERVICE
ABOVE SELF er mulig selv om klubben ikke møter fysisk, både
ved å tenke prosjekter og ved å bidra økonomisk til fondet vårt. I
klubben vår bidrar vi til fondet gjennom kontingenten, og andre
klubber velger å arrangere andre måter å samle inn penger (f. eks.
konserter, foredrag, auksjoner, markeder). Det er i tillegg mulig for
alle å bidra enkeltvis gjennom donasjon eller månedlige trekk. Jo
mer klubbene bidrar, jo mer kan Rotary dele ut i global grants og
distriktet vårt i district grants.
Årets julemøte og seksjon A - JULEMØTET vil i år gjennomføres digitalt tirsdag 15. desember. Vi starter kl. 19.00. Alle får en
påloggingslenke til å delta på møtet en uke før arrangementet.
Møtet ledes fra Langgaten 47 av noen fra styret og meg selv.
Program Sesjon A
•
Gjennomgang av årsregnskap v/ Hans-Arne
•
Presentasjon av styret 2021-2022 v/incoming Per Halvor
Utlodning til inntekt for Nsimbi
Hver komité bidrar med to premier (flere hvis dere allerede
har). Komitéleder vil ta kontakt med dere for avklaring. Frist tirsdag 8. desember. I tillegg får vi blomster til utlodning fra Carsten
Bruun. Vi sender ut en liste over gevinstene sammen med påloggingslenken til møtet.
Du kan kjøpe lodd på to måter:
•
Vipps 994 47 661 til Selma (lodd kan kjøpes fram til 		
møtestart 15. desember kl. 1900)
•
Kontonummer 1506.46.06651 (betaling må være gjort
senest dagen før møtet (14. desember) for at vi skal være sikre på
at det blir registrert)
Bruk helst Vipps hvis du har 😊
50 kroner per lodd eller 5 lodd for 200 kroner
Arrangementskomitéen registrer alle lodd på nummerert liste
og legger loddene i en bolle som vi trekker fra på «direkten» under julemøtet. Styret leverer premiene på døra til de heldige vinnerne etter avtale.
Selv om julemøtet ikke blir slik vi er vant til, håper jeg å se så
mange som mulig på skjermen. Pynt dere gjerne og sørg for å ha
noe å skåle med, samme om det er julebrus eller akevitt 😊.  Ønsker 
dere ellers en fredelig og hyggelig førjulstid!

Rotaryhilsen fra Presidenten

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

I forrige månedsbrev fikk dere en kort oppsummering av prosjektet vårt i Nsimbi, Uganda. Her kommer en litt mer utfyllende oversikt som Carsten Bruun (Øisteins tidligere samarbeidspartner)
har laget for oss med utgangspunkt i oppdatert informasjonen fra
Evelyn Kitandwe, vår kontakt i Nsimbi:
Nsimbi Education
Centre ble etablert
i 2001 og bildet viser enkle forhold fra
oppstarten.
Begrunnelse for etablering var behov for
en lokal barnehage
og barneskole i distriktet Buswa Village.
Den nærmeste var 5
km unna og barn på
3-6 år måtte gå den
strekningen
hver
dag. Det var en vekst i området som særlig Jumbo Roses bidro
til. Evelyn ønsket å gjøre noe for lokalsamfunnet der hun vokste
opp, og være med å bidra til å gi god utdanning til barna i området.
Mange av barna og de unge droppet ut av skolen. Lokalsamfunnet hadde store utfordringer med ungdomskriminalitet og tidlig
graviditeter. Utbredelsen av HIV/Aids har ført til at mange barn er
foreldreløse. Viktige prinsipper for etablering av skolen var tilgjengelighet (avstand), lav studieavgift og høy kvalitet på opplæringen.
Elever, ansatte og finansiering
Før Covid-nedstengningen hadde skolen 398 elever, 99 på barnehagenivå og 299 på barneskolen (1-7 trinn). De har 17 lærere/
ledere og 12 annet personale. Siden skolen er drevet så godt,
har foreldre fra området ønsket at skolen skulle ha et internat for
de som kommer langveis fra. Skolekretsen er dermed utvidet og
noen av de som går der bor opptil 180 km unna. Evelyn nevner
tilgangen på leselys og vann som viktige årsaker til at foreldre
ønsker at barna skal bo på internat, i tillegg til at mange har lang
reisevei. I 2016 startet de med 17 elever på internatet, i 2018 var
det 62 og før korona 120 elever.
Skolen er i hovedsak finansiert gjennom skolepenger, men også
gjennom donasjoner fra lokale (Evelyn selv bidrar med mye), og
de midler de har fått fra Holmestrand Rotaryklubb.
Driftsbudsjettet er på ca. kr. 450.000. Skolepengene dekker 8090% av kostnadene. 45% av kostnadene er lønn.
Evelyn Kitandwe og hennes familie eier alt land skolen ligger på.
De er aktive i drift av skolen, samt driver skogbruk og landbruk
utenom skolen. Dette gir materialer til skolens prosjekter samt
mat til elever. Det er Evelyn som har vært vår kontaktperson gjennom hele prosjektet.

slik ser skolen ut i dag
Nsimbi fortsetter neste side.....

.....Nsimbi fortsettelse..........
Siden 2005 har midlene fra Holmestrand RK gått til blant annet:
•
10 000 liters vanntank for oppsamling av regnvann
•
8 toaletter og 2 dusjrom
•
Ulike lærebøker
•
Installering av vanntank der lærerne bor
•
Stoler og bord til barnehagen (for 100 barn)
•
Tak til klasseromsfløy med 4 klasserom og kontorer
•
Lekeplass med lekeapparater
•
Betaling av skolepenger for trengende barn
•
Julefest for barna
•
Utvidelse av det elektriske anlegget på skolen
•
Bygging av mur/gjerde rundt skolen
•
Solcellebelysning og strøm til der de ansatte bor
•
Brønn med vannpumpe
•
Dekketøy til personalrom
•
Fundament for utvidelse av internatet
Jambo Roses har også bidratt med mye til lokalsamfunnet, blant
annet står de for helsehjelp til sine ansatte som også barna på
skolen får tilgang til.
Skolens betydning for landsbyen
Barna blir satt i stand til å konkurrere om å komme inn på de gode
skolene etter endt grunnopplæring. Andelen analfabeter har gått
ned. Rådgivning fra skolen har ført til at flere unge holder seg
unna kriminalitet, færre blir smittet av HIV/Aids, og det er færre
uønskede graviditeter blant unge. De ansatte i Jambo Roses (ca
600 ansatte, 80% er kvinner) har skole til barna sine i nærheten.
Tidligere elever tar videre utdanning og gir tilbake til samfunnet.
Flere har gått på universitetet og fullført utdanning, som innen
landbruk, lærere og sykepleiere.
Framtidige investeringsplaner og utvikling
•
Ny sovesal
•
Nytt biogass-anlegg med et toalettsystem med 14 enheter
•
Gjøre ferdig muren/inngjerding rundt skolen
•
Utvide grisefjøset og hønsehuset
Videre utvikling:
Utvide til en kapasitet på 1000 elever.
Akademiske prioriteringer: rekruttere kvalifiserte lærere, videreutdanne lærere med ekstern hjelp, jobbe med å utvikle pensum,
gjennomføre regelmessige eksamener og oppdatere læreplaner.

DEN GANG ALT VAR SÅ MEGET BEDRE....
Hei kjære Rotarianere - jeg kom over to gamle utgaver av bladet
Rotary Norden, og fant noen små poenger fra GAMLEDAGER.
- Rotary Norden mai 1959 viser at det også da var utstrakt Harryhandel og stor sommeraktivitet i Bohuslen. Et vanlig mandagsmøte
i Strømstad RK hadde 26 norske gjester fra 21 ulike klubber. Så
kanskje hekter også vi oss på et Rotarybesøk på vår neste Harrytur.
- Sitat fra et foredrag i Rena RK 1959: Tobakken er i dag verdensmest omtalte og elskede plante. Se for dere pater familias når han
etter en god søndagsmiddag setter seg i husets beste stol med
en nytent sigar. Har noen noensinne opplevd krangel ved en slik
anledning? Nei og atter nei! Til og med hustruen som tenker på
gardinene forholder seg taus i et slikt øyeblikk - Stunden er hellig !

Program DESEMBER 2020
GRUNNET COVID-19
SITUASJONEN blir det kun ett
DIGITALT møte 15. desember.
Tirsdag 15.
DIGITALT JULEMØTE og seksjon A, kl 1900.
Alle får en påloggingslenke til å delta på møtet en uke
før arrangementet. Møtet ledes fra Langgaten 47 av
noen fra styret og president Heidi.
Ansvarlig : Presidenten og styret

Da ønskes alle en riktig GOD JULEHØYTID
så håper vi på en positiv utvikling på NYÅRET.

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
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Marit Foss............................ 57 år
05. Hans Petter Harestad.......... 72 år
05. Jan-Arne Rønningen............74 år
28. Bjørg Else Wallumrød.......... 55 år

		

VI GRATULERER

- Fra Oslo RK program 1959: Vår Distriktsguvernør vil ved sittoffisielle besøk i klubben bli mottatt med sang. Kanskje noe for
Holmestrand Rotary Klubb ?
- Oxelsunds RK hadde i 1950 presentasjon av Grengersbergsbolgets malmprosjekt i Liberia og det ble fortalt at fiskerne i Liberia ofte
har flere koner som kunne selges hvis noen andre var interessert.
Årets prisliste: Enke i brukbar form: 5 dollar. Kraftig yngre kvinne:
20 dollar. Jomfru 40 dollar. Avbetaling kan ordnes.
- South Pacific Post utkom i 1959 i Port Morseby i stort opplag tross
for at 90 % av innbyggerne i nedslagsfeltet var analfabeter. Årsak:
Analfabetene røyker avispapiret godt pakket med tobakksblader.

Månedsbrev Desember 2020 er sponset av:

- Lederne i Narvik RK var aktive pådrivere for bygging av Rombakksbrua som kostet 22 mill i 1964. Brua ble i 2018 erstattet av
Hålogalandsbrua som kostet 4 mrd, en kostnadsøkning på nærmere 200 ganger.

STÅLKONTROLL PÅ TALL!

- Mye arbeid etter 50 år kan være skadelig for helsa - særlig når
det utføres med kniv og gaffel.
Ha en fin dag Jan Sollid

tlf. 31 00 50 00
hans-arne@merkur-regnskap.no
www.merkur-regnskap.no

En solid samarbeidspartner
innen økonomi og regnskap

