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PRESIDENTENS HJØRNE

Johan Svele, vårt æresmedlem som gikk
bort for kort tid tilbake ble minnet med
1-minutts stillhet på møtet den 19.mai.

Kjære Rotaryvenner!

Endelig - det gjør godt å være i gang igjen med
våre ukentlige klubbmøter. Samtidig er det vemodig at dette Rotaryåret øyeblikkelig er ved sin
veis ende. Med et litt skrått tilbakeblikk tenker
jeg at året startet som vanlig litt forsiktig i august og september, oppmøtet var kanskje preget av at mange fortsatt var i Spania eller andre
solfylte plasser, det tok seg opp i årets tre siste
måneder. Så kom høydepunktene på rekke og
rad med helt råe foredrag og suverent oppmøte i
januar og februar. Vi var inne i en fantastisk «drive» helt til det plutselig ble bråstopp i begynnelsen av mars måned.
Personlig har jeg både lært mye og hatt stor glede av å være
årets president i denne flotte klubben vår. Vi er en klubb med
en svært stabil medlemsmasse som har bygget masse erfaring
opp igjennom årene, en erfaring klubben klarer å ta vare på og
kontinuerlig overføre til «nye generasjoner» av medlemmer. Som
Ingeborg omtrentlig kommenterte på et av møtene våre, det er
enkelt å være president når styret gjør jobben sin. Og det er det
så sannelig. Derfor retter jeg en stor takk til styret for å ha stått på,
jobbet utrettelig og skapt et flott år. Vi har hatt supre foredrag, vårt
fantastiske månedsbrev (takk Olav!), vi har feiret 70-års jubileum,
vi fikk inn masse penger til Nsimbi-prosjektet vårt, vi skal dele
ut Æresnysgjerrig og vi har økt antall medlemmer og flere er på
venteliste.
Grunnet oppussing av hotellet flyttet vi på høsten i fjor til Hans i
Langgaten 47. Her ble vi møtt av en entusiastisk vert som sammen
med Timmy og Møte- og kameratskapkomiteen har skapt et fantastisk Rotary-pyntet møtelokale. Det er derfor med glede jeg kan
informere om, på vegne av Heidi som innkommende president,
at styret har besluttet at vi fortsetter å være hos Hans også kommende Rotary-år.

Johan har vært et aktivt medlem av HRK
siden 1958, og han var klubbens president
i 1966-67.
Han ble tildelt utmerkelsen Paul Harris
Fellow på sin 70 års dag på Holmestrand
Fjordhotell i 2001 av undertegnede som
var president i den perioden.
Johan ble utnevnt til æresmedlem i Holmestrand Rotary Klubb
den 24. november 2015. Begrunnelsen var Johan´s mer enn 60
år i klubben, og også den eldste. Et engasjert medlem som har
representert klubben på en utmerket måte, lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. En lederskikkelse politisk, innen norsk hermetikkindustri, og en ekte ROTARIANER.
Ulf Sundling og Einar G Løken deltok i begravelsen, hvor også
Ulf sa noen ord om Johans tid i Rotary og HIF.

Olav (red)

Vi lyser fred over Johan´s minne.

fra møtet tirsdag 19.mai

Vi var et parogtyve som møtte. Ikke værst det. President Stig
ønsket velkommen og var glad for at vi er igang igjen. Siden
dette var første møtet siden tirsdag 10. mars, ble det jo endel
gebursdager å lese opp og klappe for. :-)
Snakk om å ha gode interne foredragsholdere i klubben :-) Stig
Atle som med sin viten om emnet, hadde et glitrende foredrag
om Covid-19 situasjonen, illustrert med tekst, bilder og grafer.
Hans hadde lagt opp møtelokalet etter gjeldene Corona regler
med Antibac og god avstand. Det ble også servert kaffe.
Heidi registrerte fremmøte og deltakere i tilfelle noe skulle oppstå i etterkant, så her var alt på stell.

Til sist vil jeg takke hver og en av dere for all støtten jeg har opplevd å få som klubbens president dette året, det er alle dere som
skaper klubben og gjør at vi alle trives og ønsker å komme på
møtene. Jeg ønsker også Heidi lykke til som president det kommende året, jeg er overbevist om at det blir et superbra år. Det blir
også et historisk år, Heidi blir klubbens første kvinnelige president.
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Rotary hilsen fra Stig
Incoming president Heidi har vært igang lenge med planlegging for å få kabalen til å gå opp for det som skal skje
i Rotaryåret 2020/2021. Tirsdag 26. mai var det Komitemøter i de NYE komitéene, og Heidi´s første inntreden i
organisering av klubbmøtene fremover. Ryddig og oversiktlig satt opp med klare oppgaver til hver enkelt komite.
Det foreligger allerede mange spennende ting når man leser referatene som er lagt ut av Bjørn på vår web side. Så
planleggingen av første halvår er godt igang, og vi gleder
oss til fortsettelsen ved oppstart i August igjen. Olav (red)

Sikkert flere vi skulle
gratulere, men det er
bare ei jente i klubben
som runder femti i Juli, og
det er den ”freske” jenta
på bildet. Gratulerer med
dagen som kommer Elin.
Nå er villskapens tid over
og visdommens tidsepoke ligger foran deg.....

Det var de referatene som har kommet inn til meg (red). Andre
kan leses på vår web side.
HVOR BLIR VI I 2020-2021:
Det er inngått leieavtale med Hans Narverud, om møtelokale i
Langgaten 47, for kommende Rotaryår.
....og JAN-ARNE har kontaktet vår utvalgte kandidat til Æresnysgjerrig, som kommer i Hagemannsparken den 16/6. Han har
sørget for at Pål Nordby i Jarlsberg Avis kommer, og hvis DU
kommer, tar med din venn - ja da blir det hele VELLYKKET.
Bildene nedenfor er fra ”patioen” til Brita hvor vi koste oss
og løste pålagte oppgaver. Olav var der også, men bak kameraet.
		

Bjørn

		PC og
		Per Halvor

Ingeborg

Brita (vært)

Ansvarlig : Jan-Arne Rønningen
Referent : Jan Sollid
Tirsdag 09. 3-MINUTTER ved Lars Tveito
EGOFOREDRAG av Ulf Gran
Ansvarlig : Hans Anders Rygh		
Referent : Ulf Sundling

nd

en

Tirsdag 16. Generalforsamling-PRESIDENTSKIFTE
i NYE HAGEMANNSPARKEN
Program:
Årets Æresnysgjerrig - Paul Harris Fellow
Opptak av ExRotarianer Ulf Gran
Presidentskifte og innsetting av nytt styre
Omvisning i parken ved Jan og Toralf
ve
n

KOMMUNIKASKONS KOMITÈEN:
nyttig med Bjørn´s SMS påminnelse til møtene og Olav´s månedsbrev - viktig at det skrives møtereferater og at de sendes
umiddelbart (senest dagen etter) til de personer som er satt opp
(litt ned til høyre) her - program for 4 møtekvelder i boks - 4-5
synlige oppslag i pressen hvert år gir godt omdømme - publisitet
omkring utdeling av Æresnysgjerrig er viktig -

Tirsdag 02. Forfatter Ingar Johnsrud presenterer
seg og sitt FORFATTERSKAP

din

SERVICEPROSJEKT / TRF:
viktig med kontakt i koronatiden - ta kontakt med medlemmer som
er borte i lengere tid - forslag på mange gode foredrag fremover
- diskutere videre om prosjekter i nærområdet - kulturfestivalen erstatning/tillegg til vårt Nsimbi - intensivere rekruttering av unge
til RYLA, studentutveksling og summer camps - ta kontakt med
skoler og ungdomsmiljø -

Program JUNI 2020

ed

MØTE og KAMERATSKAP:
kommunikasjon og ivaretakelse av fellesskapet i koronatiden månedsbrevet er viktig - et oppkomme av programforeslag - og
mye sosialt - fiskemiddag, julemøtet, båttur, og kanskje teatertur.

Ta
m

stikkord fra komite/peismøtene i mai

Tirsdag 23. MØTEFRI - Sankthansaften
Tirsdag 30. MØTEFRI - Vi tar sommerferie

JULI MÅNED har vi MØTEFRI!
God sommer og vel møtt igjen i August med
ny president og ny stab.

President 2019-2020
Mob 959 98 831
Sekretær
Mob 926 62 887
Programsjef		
Mob 934 80 161
WEBmaster		
Mob 922 06 770
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Stig Kløvstedt
stig.klovstedt@gmail.com
Heidi Hammervik
heidi.hammervik@gmail.com
Hans Anders Rygh
hans.anders.rygh@gmail.com
Bjørn Nymoen
bnymoen@live.no
Olav Georg Dalseth
olav@limaco.no

Øivind
		Fødselsdager

i JUNI

		01.

		

Per Halvor forfattet referat

Øivind

Hans Petter

		
		
		

Arne Martin Huseby............. 73 år
18. Tobias Brodtkorb.................. 62 år
23. Ingeborg Kalager Sølverud.. 73 år
26. Terje Karlsen........................ 61 år

		

Fødselsdager i JULI

		06.

		
		
		

Holmestrand Rotary Klubb...71 år
11. Martin Sagen....................... 49 år
13. Elin Røed............................. 50 år
29. Alv Smith Johansen............. 64 år

VI GRATULERER
				

Olav sitter her

Savner du noen … ring dem.
Ønsker du å treffe noen … inviter dem.
Har du spørsmål … spør.
Noe du ikke liker … fortell det på en fin måte.
Liker du noe … si det.
Elsker du noen … si det. ”

Månedsbrev Juni-Juli 2020 er sponset av:

Ø HAUGEN REGNSKAP
VILLA FURU ØKONOMIRÅDGIVNING AS
Hagemannsveien 4 - 3080 Holmestrand
Telefon 982 07 130 e-mail: oivind@villafuru.no

