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REDAKTØRENS BETRAKTNINGER
Kjære venner i Holmestrand Rotary Klubb!
Et Rotaryår går fra 1. JULI og ender året etter 30. JUNI.
Dermed er vi igang igjen, og har allerede passert startlinjen for
inneværende Rotaryår 2020-2021. Vi er i begynnelsen av Heidi
sin historiske presidentperiode. For historisk er det når Heidi har
tiltrådt som den første kvinnelige president i HRK. Dermed er den
årelange rekken av menn i presidentrollen over. Jeg gleder meg
og vet at det vil tilføre klubben en ny dimensjon, og nye verdier.
Så hjertelig velkommen som ny sjef Heidi
Vi har hatt enda ett fantastisk Rotary år i klubbens historie, til
tross for den siste tids restriksjoner. Fikk lyst til å oppsummere og
komme med noen glimt av Rotaryåret 2019-2020 uten å gå for
mye i detaljer. Å trekke fram mange navn blir veldig feil da dette
har vært et teamwork av medlemmene som har stått på og fått til
et resultat som vi kan være stolte av.
Vil trekke fram det SISTE FØRST, og da må jeg nevne navn,
nemlig mailen fra Bjørn som ble formidlet til dere alle lørdag den
20. juni kl. 12.31.
En helt fantastisk detaljert klubbhistorie i tekst og bilder som vi
alle kan ta del i. Alt med direkte adgang via klikkbare linker, og
oppdatert på våre web sider med en grei innloggingsinstruks for
de av våre medlemmer som ikke har fått med seg dette. Her er
det laget en flott start for incoming Heidi, og alle oss andre.
Ta deg tid, benytt websiden vår og gjør deg kjent med klubbens
”spenstige historie” i en årrekke bakover i tid.
For klubben har det gått fremover i alle år, og for å si det med
næringslivets målsetting så har det blitt økning i omsetning og
resultat. Vi har klart det også i dette spesielle året. Klubben har i
skrivende stund 54 medlemmer og 1 reflektant. Dette takket være
en god ”drive” fra medlemskomiteen og enkeltmedlemmer. Tross
litt nedgang i økonomisk resultat i klubbens ureviderte regnskap,
har klubben en sunn økonomi og bra med pæeeng på bok.
”Drivet” i klubben er upåklagelig, med godt fremmøte, hardt
jobbende komiteer som byr på et oppkomme av gode programmer med en god blanding av både interne og eksterne foredragsholdere. Skal jeg personlig sette en finger på noe så må det være
at vi ”drikker for lite” i Holmestrand Rotary Klubb. Det var litt mer
av det før i tiden, men slik har det nå vært når åran har gått da
Så vil jeg, og der har jeg alle medlemmene med meg, gi en stor
takk til past president Stig for en hyggelig og godt gjennomført
presidentperiode, alltid med smilet på lur - og med en særdeles
strålende finale den 16. juni 2020.

EXTRA sommerhilsen og vel møtt igjen i august 						
fra Olav
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fra møtet tirsdag 2. juni.....
Godvær og koronafrykt hindret ikke 21 ivrige Rotarianere i å møte
opp for å få høre forfatter Ingar Johnsrud fortelle om en engasjerende oppvekst i Holmestrand, veien til å bli journalist i TB, Jarlsberg, VG og senere steget til å bli krimforfatter på heltid.
Ingar startet med Sara fra Småland, ei sterkt religiøs jente som
havner i en fanatisk menighet, blir til slutt forledet til å begå mord,
og plutselig har Ingar bragt oss midt inn i Knutebydrapet og fanatiske Helge Fosmo som trollbant og forførte menighetens unge
damer i guds navn.
Dette ble ideen til Ingars første bok, Wienerebrorskapet som kom
i 2015. Boka fikk terningkast 6 i VG og er solgt til rundt 20 land.
Ingar dro oss gjennom den litterære prosessen det er å koke serier av hendelsene ned til et sterkt konsentrat av fart og handlinger
som holder leseren spent og nysgjerrig. Krim er drap med ganske
mye råskap, men noen ganger kan de blodige detaljene sløyfes,
leserens fantasi kan fylle inn.
Ingar avsluttet med å lese et utdrag av sin neste bok, Gudmoren,
som kommer til høsten. Løp og kjøp!
les hele referatet på vår web side, referent Jan Sollid

tirsdag 9. juni.....

Det kan man kalle et historisk møte hvor det er første gang det
har blitt holdt EGO-foredrag før medlemmet er behørig tatt opp.
Men så var det heller ikke en vanlig reflektant som fremførte
sitt EGO, men som past president Stig har formulert det - en
REX-Rotarianer (Returnert EX Rotarianer) som har kommet tilbake og fått nytt medlemsskap. Vi snakker om Ulf Kristen Gran
som var tidligere medlem i klubben for endel år tilbake.
Velkommen tilbake til oss igjen Ulf.

så til finalen den 16. juni i Hagemann.....
Forfattet av past president Stig (sterkt forkortet versjon) som ønsket velkommen til Rotaryårets siste møte. Velkommen til vår hedersgjest, øvrige gjester, presse og våre medlemmer.
Et år som har vært forskjellig fra tidligere år med korona-viruset,
og vi som resten av samfunnet måtte stenge ned og slutte med
våre ukentlige møter. Vi kom etter hvert i gang igjen, men det er
ekstra hyggelig å kunne ønske dere velkommen til et møte med et
variert program – utendørs her i denne fantastisk flotte og velstelte Hagemannsparken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det startet med utdeling av årets Æresnysgjerrig.
Deretter utdeling av fire Paul Harris Fellow
Opptak av et nytt medlem - Ulf Kristen Gran
Gjennomgang av årets regnskap
Presidentskifte og innsetting av nytt styre
Avslutning med omvisning i Nye Hagemannsparken 		
hvor Toralf og Jan har vært pådrivere og brakt Rotarys
navn inn i prosjektet. Takk å takk.
-------------------------------------------------------------------------Siste side blir en liten foto kavalkade med noen bilder tatt av Bjørn
og Olav - fra Hagemannsparken.

Holmestrand Rotary Klubb´s

sesongavslutning i Hagemannsparken 16. juni 2020

Stig

End of time for Stig sin
presidentperiode, og en
ny historisk epoke med
Heidi i inneværende
Rotaryår.
Heidi

Ulf ble tatt opp i strålende
sommervær i parken.
Til høyre mottar Siw Urå
årets Æresnysgjerrig pris.

Jon Petter
Terje					

Fire fornøyde medlemmer
mottar Rotary´s pris,
Paul Harris Fellow

VEL FORTJENT.....

Martin

Timmy

