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MAI m
PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Endelig! - Norge åpnes nå sakte opp igjen. Vi i
Holmestrand Rotary Klubb planlegger det samme, men kanskje i en enda litt forsiktigere fart.
Vi drømmer vel alle om å fort komme tilbake til
normalen, men det er noen viktige hensyn å ta
på veien. Klubben vår har bl.a. en høy gjennomsnittsalder, og da med mange pr. definisjon i risikogruppen. Selv om myndighetene nå tillater
grupper på inntil 50 personer, er det fortsatt krav
til sosial distansering. Og vi tror også at mange
av oss vil være skeptiske til å møtes såpass tett
som det uansett vil bli i et møtelokale.
Vi har lagt opp et forsiktig program fremover. To møter nå i mai, og
ett i juni. Vi begynner veldig forsiktig med et møte i klubblokalet i
Langgaten 47 den 19. mai. Dette blir et fysisk møte som streames.
Hvor mange vi kan være fysisk til stede må vi få komme tilbake til,
men planen er å vise møtet også over nett. Dette blir en liten test,
vi vet mange sliter litt med å logge seg på de første gangene, det
viktigste er at vi alle opplever å gjøre noe sammen igjen. Stig Atle
vil foredra over et selvvalgt tema, kan vi anta han kommer innom
korona-viruset?
Senere i mai har vi peismøter. Mulig at disse kan avholdes som
fysiske møter, men nettmøter er også et alternativ. Vi har nå hatt
styremøte over nett, det samme med et distriktsmøte hvor Heidi
og jeg deltok. Det funket veldig bra. I juni blir det vanskelig med
båttur. Vi planlegger derfor et utendørs møte i Hagemannsparken,
med Generalforsamling A med innsetting av nytt styre og president, og chartring av nye medlemmer. Vi er vel ikke mer hemmelighetsfulle enn at dette tåler dagens lys? Øvrige former og
innhold kommer vi nærmere tilbake til.
Dette Rotaryåret nærmer seg slutten, og straks over sommeren
er vi i gang med et nytt. Et år som sannsynligvis fortsatt vil påvirkes av korona-viruset. Heidi som påtroppende er godt forberedt.
PETS (President Elect Training Seminar) i sin ordinære form er
avlyst, men kjøres som nettmøter. Distriktskonferansen i Sandefjord er også avlyst, men vil også holdes i en alternativ form.
Muligens vil vi måtte avholde klubbmøtene utover høsten som
kombimøter (fysisk/streaming). Hvordan det i praksis skal ordnes
kommer Heidi og hennes nye styre tilbake til.
Men nå aller først gleder vi oss til å møtes igjen i mai. På peismøtene møtes de nye komiteene for neste år, Heidi sender ut info om
ny organisasjon om ikke lenge.
Jeg ønsker alle en strålende mai. Det gjør godt å komme i gang
igjen, men det hjelper også veldig å kjenne at våren med varmere
vær, fuglekvitter, strålende sol og sine friske vårfarger er kommet.

Rotary hilsen fra Stig

Hei alle sammen!
Motto for det nye Rotaryåret er
”Rotary Opens Opportunities”,
symbolisert med en logo med tre
åpne dører.
Det passer jo godt i forhold til at
vi må tenke nytt, og f. eks. bruke
nye verktøy for å treffes.
Opplæring for innkommende
presidenter i distriktet på Strand
Hotel Fevik ble avlyst. PETS er nå omdøpt til Nett-PETS, så en
time i uka i 8 uker framover skal vi få opplæring på nett.
Distriktsguvernøren, Berit Reppesgård, oppfordrer alle klubber
som har nettmøter til å melde fra om dette slik at oversikten kan
deles på distriktets nettside. Hun sier at nettmøtene kan jo gjerne
være åpne for andre medlemmer, slik vi vanligvis gjør i Rotary.
Kanskje det kan være noe inspirasjon å hente også?
Ønsker dere en fin mai og at dere holder dere friske!

Hilsen Heidi

MOTGANG GIR STYRKE heter det, og sannelig traff
dette oss midt i trynet slik vi aldri har fått kjenne det tidligere.
Men fra å sveve plystrende rundt på den grønne gren i en lang
tidsperiode så føler jeg at Erna og vi har vært utrolig flinke og
disiplinerte til å reversere, følge pålegg og gitte regler.
Ja, nesten så jeg tenker og mimrer tilbake til disiplinen på folkeskolen hvor vi hver morgen når klokka ringte, stilte opp ute foran
trappa, klasse for klasse, gikk pent inn og hengte fra oss jakke
og lue på knaggen ute i gangen. Så videre inn i klasserommet og
satte sekken på gulvet ved pulten. Når lærer Andreas Næss kom
inn, reiste vi oss alle og sa ”god dag lærer”.
Det tragiske i det vi nå er oppe i er alle som så unødvendig mister
sine kjære. Det heltemodige er hvordan leger,helsepersonell og
andre i samfunnet står på for å hjelpe og redde liv. Det er som om
vi skulle være i krig, bare uten våpen, tanks og kanoner.
Jeg tar sjansen på å si det - vi har jo også godt av å måtte omstille
oss, vise litt nøkternhet, moderasjon og omtanke.
Vi vet jo alle at det ”går i bølger”. Det har alltid gjort det, med
ujevne mellomrom. Nå, etter en lang oppgangsperiode, helt siden
finanskrisen på slutten av åttitallet - da kommer den nye uventede
store motgangsbølgen.
Dette kan og har lært oss mye. Vi har allerede sett at samhold
på ”god avstand” nytter. Egentlig gjelder det bare å dra i samme
enden av tauet.
Livet er ”skjørt” dere. La oss ta vare på det, og hverandre. Jeg er
glad for det gode samholdet vi har i Holmestrand Rotary Klubb.

Hilsen Olav

Litt mer om og- fra presidenten.....
Jeg ble bestefar igjen for noen dager siden og det er større enn
alt annet. Har også ligget på knærne ute i vår lille have og lagt
ferdig masse belegningstein.
Som dere alle forstår, er ikke alt klinkende klart om hvordan
vi kjører møtene fremover. Dette med kombi fysiske møter og
streaming gir oss noen utfordringer. For eksempel hvem kan
møtes fysisk? Det trengs også noen avklaringer med mulighetene hos Hans.
Det hjalp noe at vi nå kan møtes 50 stykk, dog med en innbyrdes avstand på 1 meter – som vel ikke er lett å forholde seg til i
praksis. Jeg vil avklare dette med Hans nå tidlig i uken, da vet vi
mer hva vi kan få til. Jeg vil også tro at mange av medlemmene
våre ikke ønsker å møtes fysisk så pass tett. Men tenker at det
ikke må stoppe oss i å prøve en forsiktig oppstart – hvor de som
vil kan overvære møtet over nettet (dog uten mulighet for a kommunisere inn til møtet, tror jeg).

Vh Stig

STYREMØTE REFERAT i april
REFERAT (forkortet) fra video STYREMØTE tirsdag 28. april
Dette funket bra på video, vi kom igjennom det vi planla og denne
måten å kjøre styremøter på vil kunne funke fremover ved behov.
Deltagere: Heidi, Elin, Hans Anders, Hans-Arne, Stig Atle (for
Timmy), Tom, Svein Otto og Stig
Kort oppsummering, intro / status
Først en ”runde rundt bordet” hvor alle sa litt om hverdagen sin.
✔ Klubbmøter resten av dette Rotaryåret:
Myndighetene vil ha nye retningslinjer for møter, og da vil vi vite
mer om hva vi har å forholde oss til.
Ut i fra hva vi vet om korona situasjonen og at mange av våre
medlemmer er i risikogruppen, mener vi det er best å være forsiktige. Vi planlegger derfor kun med 2 møter i mai og ett i juni – alle
med særskilte forholdsregler.
19.mai se programmet. Avhenger av hva myndighetene beslutter.
Stig avklarer muligheten for videomøte med Hans.
26.mai avholdes peismøter. Type møter i mai avklares.
Komiteledere arrangerer sitt møte. Husk at det er ny 2020-2021
komite inndeling som gjelder. Heidi sender ut info om dette, samt
hva som skal diskuteres i møtene
16.juni avholdes Generalforsamling A, med presidentskifte. Vi
planlegger å ta opp to nye medlemmer. Sted: Hagemannsparken.
Ved dårlig vær må vi finne et alternativt sted.
✔ Torolf og Jan forteller om opprustingsprosjektet/omvisning.
Styret vurderer nærmere om det skal bespises/drikkes på dette
utendørsmøtet som også blir som erstatning for båtturen).

Program MAI 2020
Tirsdag 05. MØTEFRI
Tirsdag 12. MØTEFRI
Tirsdag 19. Det blir forsøkt avholdt møte i Langgaten
47 - hvor Stig Atle vil foredra om dagens
aktuelle situasjon - sett litt på “skråss”.
INFORMASJON om hvordan vi “lander”
dette møtet blir gitt over mail.
Tirsdag 26. PEISMØTER / KOMITEMØTER - Video?
For de NYE 2020/2021 komiteene.
Incoming president Heidi sender ut den
nye komiteplanen og arbeidsoppgaver.

NB! Mer konkret info om hvordan møtene 19. og 26.
blir avholdt blir sendt på mail.
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

Fødselsdager i MAI
02.
06.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

Jon Petter Helgestad........... 64 år
Elin Merethe Blakstad..........52 år
Svein Otto Schjerven........... 72 år
Kaj Haagensen.................... 71 år
Bjørn Nymoen...................... 72 år
Øivind Haugen..................... 69 år
Timmy Breen Nilsen.............75 år
Amund Rudlang................... 73 år

✔ Påskjønnelse av medlemmer
✔ Utdeling av Æresnysgjerrig i år – skal vi?
✔ Nye medlemmer (status forslag sendt ut på høring)
Annet : Intet

Referent president Stig
Og til deg som skal ut og reise igjen, i
business ærend, eller besøke Rotary
klubber i andre land når dette er over:
Husk å ikke vise skosålene mot en asiatisk forhandlingspartner
Gi ikke med venstre hånd til en muslim,
og diskuter heller ikke storhavet med en
frosk som befinner seg i en brønn.

Dette er ikke slutten. Det er ikke engang
begynnelsen på slutten.
Men det er kanskje slutten på begynnelsen.
sagt av Winston Churchill
Månedsbrev Mai 2020 er sponset av:

TARAMATIC RØYNEBERG
produkter for dyrehold
taramatic@h-nett.no
Løvalddalsveien 19 - 3089 Holmestrand - tlf 905 60 247

