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MÅJANNUAR - informasjo
PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
På godt Rotary-vis ebbet 2019 ut med
julemøte, julemiddag, gode skrøner og en
hei-dundrende utlodning til inntekt for
Nsimbi Education Center.
Godt fremmøte sørget for den beste stemning
og med stort loddsalg, gaver fra vårt 70-års
jubileum og annet, har vi omkring 30.000
kroner til Nsimbi denne gangen (og mer dersom
distriktet støtter oss med District Grant).
Veldig bra – og en spesiell takk til Øistein
for alt du har gjort og fortsatt gjør for
Nsimbi-prosjektet vårt. Du er en ekte ildsjel.
På julemøtet hadde vi gleden av å chartre et nytt medlem,
Bjørg Else Wallumrød. Velkommen til klubben vår, Bjørg Else.
Også som nevnt på julemøtet er den nye håndboken vår
endelig unfanget og lagt ut på hjemmesiden vår (den lukkede
delen) og kan lastes ned/printes ut herfra. Den kan nok
sammenlignes med en liten uferdig baby som trenger tid til
å utvikle seg og bli moden, så jeg håper dere bærer over med
mangler og evt. svakheter - dog er mye hentet fra distriktet
og fra vårt eget arkiv, og litt fra eget hode. Den blir
forhåpentligvis et hjelpemiddel som letter tilgang til
informasjon om Rotary i Holmestrand, distriktet og
internasjonalt. Samt gi litt svar når det er noe man lurer på
om hvem er vi og hvem gjør hva i klubben vår, hvordan gjør
vi ting, hva er Rotary og hva driver vi med.
Nå er vi (øyeblikkelig) over i 2020. Det er nesten noe
"Orwellsk" over ordet, tjue-tjue, nå tenker jeg at vi virkelig
er inne i fremtiden – dog må vi tro at fremtiden er langt lysere
enn det George Orwell prediket..... Uansett er klubben vår
godt forberedt, takk til Heidi som har gjort en kjempejobb
med nytt styre, og takk til alle som har sagt ja til å være med.

Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Langgaten 47 - Tirsdager kl. 19oo

LITT FRA FØR I TIDEN.....fra Månedsbrev 6/2000
✔ Klubben har passert 50 med stil. Våre møtekvelder med
paneldebatt basert på "lett provoserende" temaer har slått
godt an, og dette tar vi gjerne flere av.
✔ I Holmestrand Rotary Klubb er det MEG det kommer an
på - DITT engasjement og DIN teltakelse som er avgjørende
for resultatet. Så enkelt som det.....

.....fra Månedsbrev 7/2000
✔ Oppfordring! La oss ikke bli "møtesortere". Et hvert møteprogram har sitt gode innhold.
✔ Du bør også vite at Rotary´s grunnlegger var Paul Harris.
Sammen med tre forretningsforbindelser; Silvester Schiele,
Gustavus Loehr og Hiram Shorey, tok Paul Harris initiativet til å etablere en klubb der forskjellige yrker og bransjer
skulle være representert. Den første klubben ble opprettet i
Chicago i 1905. Paul Harris var advokat, Han ble født 19.
april 1868 og døde 27. januar 1947.

.....fra Månedsbrev 7/2002
✔ Tiden flyr fort i Rotary og det har vel noe med at som
Rotary medlem er det "tirsdag" liksom hele tiden, i hvertfall
oftere enn ellers i livet. Tanken slår meg stadig at mine år
som Rotary medlem har gått fortere enn det ville ha gjort
uten medlemskapet, men Rotary´s innhold, formål og det
sosiale aspektet har gitt meg mye.
Setter stor pris på samværet, tryggheten og kameratskapet.
Savner litt mer intern meningsutveksling og diskusjon "oss
i mellom" slik at vi kan lære hverandre bedre å kjenne.
Åpenhet er noe som styrker forståelse og samhold.

JULEMØTET 17. Desember.
Det ble en flott Juleavslutning på Rotaryåret.

Velkommen alle sammen til hyggelig samvær og
spennende møter i 2020.
Jeg ønsker dere alle et Riktig Godt Nytt År.

Rotary-hilsen fra Stig

ROTARY INFO:
✔ Medlemmene kan, dersom de ønsker det, invitere med en
gjest på klubbmøtene, spesielt når vi har eksterne foredragsholdere. UNNTAKENE er når vi har interne saker på programmet, som Egoforedrag, Generalforsamling, Presidentskifte m.m. Presidenten skal bli informert om deltakelse av
gjest senest rett før møtestart.

NSIMBI INFO:
✔ Ca. 25.000,- kroner står nå på kontoen til vårt Nsimbi
skoleprosjekt. Vi har også søkt om bidrag fra Distrikt 2290
og håper på positivt svar - forteller Øistein i en mail den 22.
desember.

Bildet over viser noen av de 36 stilig antrukne Rotarianere
sitte ved nydelig pyntede bord i Ødegårdbua. Timmy overlater ingenting til tilfeldighetene, og med flere av Møte- og
Kameratskapskomiteens medlemmer hadde de vært tidlig
ute og festpyntet lokalet i forveien.
Det hele startet med velkomstord fra president Stig. Så
var det Generalforsamling med valg av.....fortsettelse......

nytt styre for 2020-21. Her hadde incoming president Heidi
satt sammen et nytt styre med en blanding av erfarne eldre,
og ikke minst viktig - noen yngre nyere medlemmer til å lede
klubben.
Så var tiden inne for høytidelig opptak/charter av vårt nye
medlem Bjørg Else Wallumrød, varmt anbefalt til klubben
av fadder Elin Røed. En fin gest var at alle gikk runden,
håndhilste og gratulerte Bjørg Else etter at opptakssermonien ved president Stig var fullført - og Rotarynålen
med god hjelp av Elin var festet.
Øistein som hvert år har vært primus motor for julemøtet
og innsamlingen til Nsimbi, var av helsemessige grunner ikke
tilstede denne kvelden. Men også dette året hadde Øistein
fremskaffet og donert mange flotte gevinster til utlodningen,
og Jan og Valborg ankom med bilen fullastet. Jan leste
også opp Øistein´s egen personlige hilsen til medlemmene.
Loddselgere var Jan og Toralf, og ivrige kjøpere Vipp´set og
cashet. Det hele ble avsluttet med en morsom auksjon av
de resterende lodd.
Mange flotte gevinster fikk nye eiere, men pga nye strenge
personvernregler nevnes ikke vinnernavn her annet enn at
hovedgevinsten, en rosebukett hver 14.dag i ett år gikk til
en lykkelig elektriker med bosted ikke langt fra Gullhaug....
Etter en fortreffelig middag med svineribbe og aktiv skjenking av Martin og Jon Petter (sterke saker i små glass), var
det tid for tradisjonsrike gamle og nye "langt-nord-i-fra" historier av Jan-Arne, Toralf og andre skrønemakere. Elin Røed
kom med en god en fra pubmiljøet som skapte høylytt humring.
Har sikkert glemt noen, men dette ble vel kanskje tidenes
beste julefest med rause gevinster og rause Rotarianere,

(Olav red.)

Program JANUAR 2020
Tirsdag 7.

UTENLANDSKABLER
Skal vi selge arvesølvet eller si nei til det
GRØNNE skiftet. Foredrag v/Jørgen Bjørndahl
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 14.

NOAH´s AKTIVITETER i HOLMESTRAND/
LANGØYA - og en presentasjon av NOAH´S
langsiktige mål i et større MILJØPERSPEKTIV
Foredrag av adm. direktør Carl Hartmann
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 21.

: Toralf Cock
: Einar Røyneberg

Vestfold Interkommunale Brannvesen
Organisasjonen, oppgaver og status.
Foredrag ved Hans Otto Schjerven
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Arne Martin Huseby
: Elin Røed

: Svein Otto Schjerven
: Jan-Arne Rønningen

ERLING LAE - tidligere FYLKESMANN
Fritt om aktuelle temaer i samfunnsdebatten.
Ansvarlig
Referent

: Marit Foss
: Jan Stellef Rønningen

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@gmail.com

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 JANUAR
04. Jan Sollid..............................71 år
10. Hans Johan Kjølsrød.............69 år
15. Jan Stellef Rønningen........... 54 år
Fra opptaks sermonien hvor president
Stig stadfester medlemskap i HRK for
vårt nye medlem Bjørg Else

Elin
fadder

HVA ER TID? Hvis ingen spør meg, vet jeg det, men
hvis jeg ønsker å forklare det for noen som spør, vet jeg det
ikke. Slik skriver filosofen Augustin i sine bekjennelser.
Det vil være feil å si at klubben har en stigende formkurve. Mine snart 25 år i HRK har alle vært gode år, hvert
år på sin måte. Trivsel tror jeg, henger sammen med hvor
ofte du møter opp. Min hverdag har blitt slik at jeg ikke kan
tenke meg en tirsdag uten Rotary så sant det lar seg gjøre.
Det er mange i klubben som har det på samme måten.

The trouble with our laws these days
is that criminals know their rights
better than their wrongs

VI GRATULERER

Coming together is a beginning;
keeping together is progress;
working together is success
Månedsbrev Januar 2020 er sponset av:
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Hans-Arne Risnes

ALT I REGNSKAP

Sentrumsveien 62 - 3647 Hvittingfoss
tel 32 86 71 90 fax 32 86 71 99 www.merkur-regnskap.no

