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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Styret og jeg har snakket sammen og med bakgrunn i smittesituasjonen og med oppfordringen fra myndighetene om å begrense sosial omgang, har vi besluttet å AVLYSE MØTENE I NOVEMBER. Vi vil gjøre en ny vurdering i slutten av måneden om
vi skal gjenoppta møtene, og om vi kan gjennomføre julemøtet/
seksjon A på denne siden av nyttår. Selv om vi har lagt til rette
for at vi kan følge smittevernreglene på møtene i høst, mener vi
likevel at det er klokt å bidra til å begrense antall vi omgås med slik
situasjonen er nå. Som Stig Atle sier: ”Det har vært fint å kunne ha
møter fra før sommeren og frem til nå, men det er noe med å ”gi
seg mens leken er god”. Så får vi alle håpe at smittesituasjonen
avtar igjen og at vi kan gjenoppta aktiviteten om ikke så lenge.

Nsimbi skoleprosjekt var Øistein sin hjertesak....

Vårt kjære medlem Øistein Larsen døde 10. oktober. Jan har
skrevet flotte minneord her i månedsbrevet. Det beskriver godt
hva Øistein var for oss, og som jeg er sikker på alle stiller seg bak.
Jeg vil i tillegg si litt om prosjektet vårt i Nsimbi, Uganda, som jo
Øistein var leder for.
I høst har vi virkelig fått kjenne på hvor mye Øistein har gjort
i forbindelse med prosjektet, og vi i styret har brukt litt tid på å få
oversikt over status i prosjektet og vurdere veien videre. Øistein
selv henviste til sin tidligere samarbeidspartner i Jumbo Roses
(de solgte seg begge ut for 3 år siden), Carsten Bruun, og ba
han ta over prosjektansvaret og være kontaktperson mot Nsimbi
Education Centre.
Kort oppdatering:
Skolen startet i 2001. Per i dag er det 398 elever fordelt på
barnehage og barneskole. De er 17 lærere/ledere og 12 øvrige
ansatte. De har et internat med 10 elever.
·
Totalbudsjettet for hele anlegget er på ca. 450 000 NOK.
Mellom 80-90% blir finansiert gjennom skolepenger.
·
Gjennom årene har bidragene fra Holmestrand Rotaryklubb stort sett gått til investeringer, og midlene rekker utrolig
langt! Selve driften klarer de å dekke selv med skolepengene og
noen private donasjoner.
·
Vi søker nå samarbeid med Tønsberg Rotaryklubb om
sammen å få samlet inn nok til et Biogass-anlegg som vil koste
ca. 65 000 NOK. Vi vil i så fall stå sterkere sammen om å søke
om midler fra District Grant. Anlegget vil utnytte gass fra grise- og
menneskemøkk slik at det kan brukes til matlaging. Nå bruker de
ved til dette formålet, og området er allerede truet av avskoging.
Rotary’s nyeste satsingsområde er nettopp miljø, så dette burde
være et prosjekt som ville blitt prioritert av distriktet også.
I tillegg til Biogass-anlegget, trenger vi å legge en langsiktig
plan for prosjektet slik at det blir mer forutsigbart for Nsimbi Education Centre og oss i klubben. Dette kommer vi tilbake til.
Mandag 2.november fyller jeg 50 år (det er ingen hemmelighet, for det står jo i månedsbrevet😊),  og  med  skrekkblandet  fryd 
beveger jeg meg inn i det mange som har passert grensen, for
lengst kaller gullalderen. Ja, ja, vi får nå se. Noen stor markering
blir det selvfølgelig ikke, men litt kake og tid med nær familie og
venner blir det vel i løpet av helgen.
Ønsker dere alle en god og trygg november måned, og så
håper jeg vi kan treffes om ikke altfor lenge!

Rotaryhilsen fra Heidi

Minneord om Øistein
Livet er en skjør gave og endringene kan komme fort. For to år
siden var Øistein i toppform, trente til nok en vinter med klassiske
langløp på ski. I dag er han borte. Uforståelig og ufattelig trist.
I Øistein møtte vi en gnistrende positiv og kreativ person, en
som alltid hadde smilet på lur, kjent for de gode replikker, en som
satte igang sine ideer og fikk gjennomført det han gikk i gang med.
Han var en drivende og suksessrik leder. Drev den norske delen
av blomsterkjeden Buketten og etablerte sammen med partnere
en stor rosefarm i Uganda. Etter hvert ble det etablert skole for
barna til arbeiderne på blomsterfarmen, Nsimbi Education Senter.
Skolen trengte penger og Øistein så muligheten, tok tak i vårt
Rotarys julemøte, la inn sin egen, morsomme utlodning og fikk inn
pent med penger slik at skolen i Nsimbi kunne vokse år for år. Gjennom utallige år har Øistein stått for kreativ underholdning på julemøtene våre og har egenhendig sørget for alle premiene. Imponerende!
For sin aktive og uegennyttige innsats i og utenfor Rotary mottok Øistein utmerkelsen Paul Harris Fellow i 2013.
Øistein sa selv i sitt siste innlegg i Rotary at det kommer en tid for
oss alle hvor en ikke legger de lange planene lenger. Da er det viktig
å se tilbake og og nyte gleden over alle de fantastiske årene og gode
opplevelsene en har hatt sammen med nær familie og gode venner.
Det er et stort savn at Øistein har gått bort så alt for tidlig.
Vi lyser fred over Øisteins minne.

Jan Sollid

DET HENDTE I OKTOBER.....
Referater kan leses på vår web side www.holmestrand.rotary.no
Tirsdag 6. var det ”past ordfører”,
tidligere medlem av HRK og nå
opposisjonspolitiker Alf Johan
Svele som orienterte om den
nye storkommunens skrantene
økonomi og tilstand.
Ifølge Alf Johan er det mye å ta
tak i fremover om kabalen skal
gå opp uten innføring av eiendomsskatt, noe som Alf Johan
er sterkt i mot.
Tirsdag 13. var det interessant å
høre Magne Vange fortelle oss
om livet i Canada og Montreal
spesielt. Hvor han som utvandret
normann (midlertidig?) har funnet
seg både jobb og kjæreste.
Canada er ikke så ulikt Norge
med god levestandard, godt
helsevesen, men en liten konflikt,
eller skal vi si dissens i dette tospråklige landet.
Tirsdag 20. holdt Helge Aschjem
i GlavaTech, et interessant foredrag om hvordan gjøre eldre
hus energiøkonomiske gjennom
etterisolering og oppgradering.
Helge var en sprudlende foredragsholder og besvarte og parerte mange spørsmål. Stig Atle
har skrevet et fyldig og godt referat som du kan lese i sin helhet
på vår hjemmeside.
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Tore Hansen.........................52 år
Lars Tveito........................... 65 år
Heidi Hammervik................. 50 år
Olav Georg Dalseth............. 77 år
Hans-Arne Risnes............... 63 år
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Kreativ Rotarianer med ”ansiktsmaske” og Rotary logo.

Old ways won´t open new doors

Tirsdag 27. Vi måtte jo ha en motpol til høyremannen Alf Johan,
og hva var da vel mer velplassert enn partiet RØDT sin egen.....
Maren Njøs Kurdøl som bor i Eidsfoss med samboer, katt og hund.
Her fikk vi et godt foredrag, ærlig, på forståelig språk, og med klare
svar på våre mange spørsmål.
Tror ikke det var mange av oss som var uenige med Maren heller.
Kanskje Maren vant noen stemmer for RØDT den kvelden ?? 😊 
Sier med Halvdan Sivertsen - FØRR ei dame.....
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