0
2
0
2
3
0
V
E
R
B
S
D
E
N
MÅ
ed
n
å
m
S
B
B
U
L
K
ARY
T
O
R
D
N
A
R
T
S
HOLME

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

MAR

PRESIDENTENS HJØRNE

GLAMELDING fra Edrund

Kjære Rotaryvenner!

På peismøtet 11.februar stod medlemsutvikling på
agendaen. Tanken var å legge litt tydeligere føringer for tiden fremover, i ”overskuelig fremtid”. Møtene hadde godt oppmøte og svarene fra alle komiteene var relativt omforente, så vi bør ha fått et godt
grunnlag på plass. Styret sluttet seg også til dette.
I utgangspunktet har klubben vår kanskje et luksusproblem. Mens mange klubber sliter med å
holde medlemstallet oppe, har vi en ”venteliste”
med mulige kandidater. Vi ser også at tidligere Rotarianere begynner å ønske seg tilbake
til klubben, noe som også er svært hyggelig.
Som det litt humoristisk omtrentelig står i et
av referatene, ”tidligere medlemmer som har vokst på seg mer
modenhet må vi ønske hjertelig velkommen tilbake”. Helt enig!
Alle er allikevel enige om at det dog finnes en grense for hvor
mange vi bør være. Både av praktiske årsaker - og jo flere vi
er kanskje vanskeligere blir det å bli kjent med alle. I dag er
vi ca 55. Ingen ønsker et konkret makstall, men ambisjonen er
mellom 55 - 60 og en årlig rekruttering på 3 - 5 nye medlemmer.
Styret ønsker samme rekrutteringsprosess for tidligere Rotarianere
som for øvrige, bortsett fra at vi ikke ser behovet for en reflektantperiode.
Opptak gjøres ved første riktige anledning (se håndbokens retningslinjer).
For å sikre en raskere, smidigere rekrutteringsprosess, vil medlemskomiteen fremover behandle innkomne forslag fortløpende månedlig.
Det vil si at avklaringer gjøres på mail i stedet for å vente på neste
peismøte. Forslagsstiller vil derved også få tilbakemelding mye raskere. Men som nevnt har vi pr i dag en liten venteliste, så man må påregne noe tid før nye forslag sendes på høring i klubben. NB husk at
nye mulige kandidater skal godkjennes av klubben før de forespørres.
Til sist fikk vi en veldig grei avklaring på hvem vi ønsker oss som nye
medlemmer. Alder og kjønn spiller mindre rolle, det viktigste er medlemmer som brenner for å være med i en lokal klubb med stort internasjonalt engasjement for Rotarys saker og respekt for våre etiske regler.

Rotary hilsen Stig

Vi har fått en utmeldelse.....

Olav Grande har i en mail til president Stig meddelt at han melder
seg ut av Rotary da han i overskuelig framtid ikke vil være i posisjon
til å bidra slik klubben ønsker.
Vi ønsker Olav Grande lykke til videre i livet.

GamleMacken tok kvelden her om dagen, og med overgang fra
gode gamle PageMaker til fancy InDesign program med alt for mye
valg og muligheter, har jeg jobbet meg gjennom Månedsbrevet.
Ser litt annerledes ut, håper det duger uten alt for mange feil.
Med litt mer trening går det seg nok til. Hilsen Olav (red)

Emne: Tildeling av prosjektmidler
Dato:
Mon, 24 Feb 2020 15:55:34 +0100
Fra:
Edrund Olaisen <edrund@online.no>
Til:
Lars Halle <lhalle@online.no>
CC:
Stig Kløvstedt <stig.klovstedt@gmail.com>
Kjære president Stig og medrotarianere i Holmestrand RK.
Av ulike grunner tok det lang tid å få midlene for District grant til
klubbprosjekter på plass, men nå er pengene mottatt fra Chicago
og fordelt til klubbene sammen med midlene som distriktet har
stilt til rådighet for klubbprosjekter.
Holmestrand Rotary Klubb er tildelt kr 11.500,- til prosjektet ved
Nsimbi Education center i Uganda.
Pengene blir nå overført til oppgitt prosjektkonto.
Vi ønsker lykke til med gjennomføring av prosjektet, og lykke til
med en aktiv vår i klubben. Rotarianere er "People of action".
Vennlig hilsen TRF-komiteen,
Sigurd, Lars-Erik, Svein-Tore, Inger-Berit, Ingrid, Berit og Edrund
Uavhengig av tildelingen kr. 11.500,- fra District grant har vi allerede overført midler fra julemøtet og sponsorer til Nsimbi Education
Centre. Beløpet ble NOK 25.218,- Da står det igjen NOK 2.217
på Nsimbi’s konto som vi bruker neste år.
Takk igjen til alle som har bidratt!
I tillegg kommer det nå inn på Nsimbi prosjektkonto kr. 11.500,som er tildelingen fra Distrikt grant og Rotary International.
Støtten vi har gitt Nsimbi vil i år bli brukt til ferdigstillelse av muren
rundt skolen. Dette vil gi elvene et sikkert skolemiljø. Resten av
midlene brukes til en utbedring av kjøkkenet der de lager mat til
elvene. Dette gir et langt mindre forbruk av ved (!) og gjør matlagingen enklere.
Øistein

Til ettertanke…

“I am the happiest girl in the world….” Denne meldingen kom inn
på mailen min for noen dager siden. Hva hadde skjedd - hadde
denne jenta fått ny Iphone eller vunnet i Lotto?
Nei, familien hennes hadde ikke råd til å betale for det siste året
hennes på Nsimbi Education Centre og en av klubbens medlemmer stilte opp med midler for dette. Noen norske barn som hadde
følt seg som verdens lykkeligste fordi de kunne gå på skolen?
Hilsen Øistein

Arild Brekke og Jan-Arne

Program MARS 2020
3-minutter ved Torstein Sagen
MINIKURS I SMALLTALK ved Elin
Ansvarlig:
Elin Røed
Referent:
Svein Otto Schjerven

Tirsdag 3.
		
		
president
Stig

Tirsdag 18/2 var det Presidentens kveld.
God stemning, godt fremmøte (26) tross vinterferie uke, alle
pent dresset (Stylish Attire).
Møtet startet med «chartering», opptak av Arild Brekke. Jan-Arne
som var reserve-fadder i Øivind Haugens fravær presenterte Arild,
der Arilds meritter ble kort gjennomgått. Han blir åpenbart en
berikelse for klubben.
Presidenten leste kriteriene for medlemskap og festet Rotary nålen på Arilds jakkeslag, mens medlemmene viste sin respekt
ved å reise seg. Presidenten ønsket Arild velkommen i klubben.
og alle fremmøtte medlemmer, i tradisjonen tro, tok Arild i hånden og ønsket han velkommen i klubben.
Tiden frem til servering av pizza, benyttet presidenten til orientering om klubbens nye håndbok, som for øvrig Arild Brekke
fikk et kopi av. Håndboken fikk presidenten inspirasjon til etter
å ha sett hva andre klubber gjør. Spesielt Lågendalen Rotary
Klubb hadde vært utgangspunkt for vår håndbok. En stor jobb
og en fantastisk håndbok, som vil være til stor nytte for kommende presidenter og klubbens medlemmer. Incoming president, Heidi Hammervik, blir den første som får håndboken som
utgangspunkt for sin presidentperiode, og det bør være ”incoming” som står for årlig oppdatering av håndboken.
Så kom pizzaen på bordene, forøvrig høy-kvalitets pizzaer fra
Casablanca rett over gaten, som sammen med soft-drinks ble
konsumert under hyggelige samtaler ved bordene hos Hans.
Jan-Arne (referent for Torstein Sagen)

Fantastiske foredrag i februar også........

Tirsdag 10. HT-CLUB treningssenter Holmestrand
ved driver og instruktør Lars Jørgen Sælø
		
Ansvarlig:
Jan-Arne Rønningen
		
Referent:
Alv Smith Johansen
Tirsdag 17. FELLESMØTE med FORSVARSFORENINGEN
Foredrag av Ola Kaldager ”Moderne terrorisme”
Tredjeparts problematikk og litt om det store
paradigmeskifte. Varer til kl. 2030
		
Ansvarlig: Nordre Vestfold Forsvarsforening.
		
Referent: Jan Sollid.
Onsdag 25. FELLES ROTARY STORMØTE i Sandefjord.
Se egen innkalling som kommer på mail
Ansvarlig:
Sandefjord Rotary Klubb
		
Referent:
Håkon Fæste.
Tirsdag 31. INNENDØRS HOPPBAKKE - Jens Sundby fra Hof
forteller om planene og prosjektet
		
Ansvarlig:
Svein Otto Schjerven.
		
Referent:
Ulf Sundling.

VIKTIG!

Den som er satt opp som referent eller
3-min MA SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

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
		

4/2 med Bernt Sørby og hans 5 kilometer flytende motorvei over
Bjørnafjorden, og som en av medlemmene spurte; kan dere
ikke trene litt på Horten-Moss strekningen først.....
25/2 ordnet Einar slik at Harald Bjerknes steppet inn med et maraton foredrag om bondens Nortura og miljømessige endringer
fra boks og plast til kartong embalasje i etter tidens krav.

		
		
		
		
		
		
		

		

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 FEBRUAR

08.
14.
14.
21.
27.
28.

Ole Herman Nordby................... 65 år
Arvid Lian................................... 74 år
Erik Ekeli..................................... 87 år
Arild Brekke................................ 49 år
Einar G Løken............................. 67 år
Håkon Fæste.............................. 81 år

VI GRATULERER
Mennesket består av 94 prosent
vann, allikevel er ikke avholdsfolket
fornøyd - godt sagt av Odd Børretzen
Månedsbrev Mars 2020 er sponset av:

NYMOEN INVEST As
bnymoen@live.no
...eiendomsforvaltning og utvikling...

