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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Det er bare å glede seg over oktober og nok en måned med et
variert og godt program. At det i tillegg er politisk balanse i foredragene for oktober (et blått og et rødt), viser bare programkomiteens nøye planlagte arbeid.
Takk og pris for Rotary, for oktober er, for meg i alle fall, en
traurig måned. Løvet og temperaturen faller, kveldene blir mørke
og det er lite å se fram til for en som ikke er så glad i vinteren.
Jeg kan ikke forstå de som frivillig reiser til fjells for å oppleve
vinteren ekstra tidlig, men vi er heldigvis forskjellige alle sammen.
Takk for gjennomføringene og referatene fra peismøtene i slutten av september. Det jobbes godt i gruppene, og det ser ut som
det i tillegg foregår noe sosialt og hyggelig også. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være med denne gangen, men kommer til å
snike meg med på ett av komitemøtene ved neste runde. Mange
har foreslått premier til julemøtet og flere hadde innspill på at vi ikke
trenger så mange: vi kjøper lodd uansett! Jeg kommer tilbake til
hvordan vi skal samle inn premiene og organisere loddtrekningen.
Jon Petter og jeg har ryddet i skapet til klubben som sto igjen på
hotellet. Vi har tatt vare på alt som er arkivverdig og flyttet det til lageret i Langgata 47, men kastet slike ting som ødelagte vimpelholdere og brukte stearinlys, og delte ut en liten bunke gamle sangbøker til de som ville ha. Vi har imidlertid tatt vare på en tinnvase
som så ut som noen hadde brukt som blink til luftgevær, mest pga
inskripsjonen: «Til Holmestrand Rotaryklubbs 15 års jubileum,
hilsen Rotary hustruene». Den har jo litt historisk sjarm i alle fall.
Svein Otto, Per Halvor og jeg var på TRF-sertifisering av klubben 1. oktober, og 3. oktober er det årsmøte i distriktet som jeg
skal delta på. Begge møter gjennomføres på nett, og det fungerer
helt fint. På TRF-møtet satt vi sammen fra klubben vår i et av møterommene til Hans, slik at vi fikk møtet på storskjerm og hadde
anledning til å sitte sammen under økta med gruppearbeid. Vi fikk
oppgaver å bryne oss på, og delte med de andre klubbene etterpå. Mange nyttige tips og råd! Som oppfølging av kurset, legger
vi inn en ekstra 3-minutter 20.10 for å si noe om World Polio Day
selv om vi har ekstern foredragsholder den dagen.
Jeg er så glad for at så mange kommer til møtene våre, og det viser at det betyr mye for mange at vi kan gjennomføre møtene. Vi vil
fortsette med å fokusere på å overholde smittevernreglene så alle
kan føle seg trygge. Hvis dere synes jeg maser for mye om dette, er
det bare fordi jeg føler et stort ansvar og at jeg bryr meg om dere!
Ta vare på dere selv og hverandre!

Rotary hilsen fra Heidi
Det sies at visdommen kommer
med alderen, men jeg har også
sett eksempler på at alderen har
kommet helt alene.
Johannes Møllehave

Hva skjedde så på September møtene.....
Tirsdag 1/9 var det Erik Ringerike, seksjonsleder for medisinsk
teknisk avdeling på Rikshospitalet som hadde et meget interessant foredrag om sykehusdrift i Malawi, med bistand fra Norge.
Selvfølgelig utfordrende og krevende, men her fikk vi innblikk i
hva man kan klare med utrangert utstyr sendt ned til Afrika, fra
sykehus i Norge - Imponerende.
Tirsdag 8/9 ble et Energi i Bygg tema erstattet av Kirsti Mosvold
som snakket om ENSOMHET. En studie
blant 15 000 nordmenn utført av Statistisk
sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA,
viser at 21 prosent av de undersøkte opplevde ensomhet.
Ensomhet var mer utbredt blant kvinner enn
menn. Spesielt utbredt var ensomhet i aldersgruppen fra 80 år og oppover. Men den
var også utbredt i aldersgruppen 18–29 år.
Kirsti Mosvold, tidligere hovedprest på Lovisenberg Diakonale Sykehus, høyskolelektor og personalleder og en mastergrad i klinisk
sjelesorg for prester og diakoner, delte med oss av sin kompetanse og erfaring på området. Et spennende og aktuelt tema.
Jan Stellef fikk til dette foredraget på kort varsel.
Tirsdag 15/9 var det Vidar Ullenrød, Holmestrands patriot og levende leksikon med stor viten om kunstmiljøet i Holmestrand.
En glitrende god ”manusfri” foredragsholder med sine historiske
kunnskaper fra Holmestrands storhetstid som kunstnerby. Her fikk
vi høre om kunstmalere, fortellere, forfattere, Grieg, Rottenikken
m.flere. Wildenvey med diktopplesning på gamle fortsetter..........

Biorama, og feiring av sin 25-års gebursdag på Hotel Sosieteten til
stor stas for byens fornemme damer.
Vidar tok oss videre gjennom en serie
lokale kjente forfattere, Nils Kjær, Olav
Duun og Kåre Holt. Av malere er Harriet
Backer den mest kjente.
Også i dag har vi to store i Holmestrand,
tekstilkunstneren Dorthe Herup og maleren Morten Juvet som viderefører byens
historie som kunstnerby!
Tirsdag 22/9 var det Peismøter-komitemøter, og du kan lese referater fra møtene på vår hjemmeside.
Tirsdag 29/9 tok Jan-Arne i sin 3-minutter (humoristisk/ironisk)
opp temaet El-sparkesykler som den største endringen i personbefordringen siden bilen tok over for hestetransport.
Kveldens hovedtema var EGO foredrag
ved Bjørg Else Wallumrød som takket for
medlemskapet i Holmestrand Rotary,
satte stor pris på foredragene og ikke
minst bedriftsbesøkene.
Bjørg Else er født i Bjerkreim i Rogaland,
har gått på bibelskole musikklinjen og deretter head- hunted til barnegospel i Hof.
Den yrkesmessige utdannelsen begynte
i 1985 ved Lovisenberg diakonale sykepleierhøgskole i Oslo. Så til Kirurgisk
avdeling ved Lovisenberg sykehus til Postoperativ avdeling frem
til 1992 da hun ble overtalt av en kollega om å bli jordmorstudent ved Rikshospitalet. I dag ved Gynekologisk/Fødeavdelingen
ved Drammen sykehus som rådgiver fag og kvalitet. I tillegg til
rådgiver rollen, er hun også stedfortreder for avdelingsleder (120
ansatte hvorav 65 jordmødre). Les hele historien på vår web side.

BRA DRIV I KLUBBEN NÅ......

Mellom 28 og 34 fornøyde Rotarianere har stilt opp på møtene
i lang tid nå, så møtelokalet med behørig Corona avstand er så
godt som fullsatt. Smittereglene med avstand og ”antibakk” følges
nøye, og skulle du som ikke har møtt opp på en stund av usikkerhet grunnet dagens restriksjoner, så kan du være trygg på at
dette følges nøye opp av Hans som arrangør, og president Heidi.
		VÆR

		

EN STOLT ROTARIANER
HUSK Å GÅ MED NÅLEN.....
Redaktørens
håpefulle uttrykk.....

Hver eneste dag løper han til
postkassen for å se etter om det
har kommet stoff eller innlegg til
månedsbrevet.
Selv om det går greit å forfatte dette
enkle skriftet så hadde det vært
utrolig hyggelig om NETTOPP DU
kunne sende inn dine meninger,
tanker, ideer, stev, dikt, vitser, konstruktiv kritikk, what so ever.....
Mangfoldet er viktig og det hadde
vært utrolig hyggelig å få en mail eller SMS, fra deg.

OM TID: Det er viktigere å gi liv til
årene enn å gi år til livet.
Hva man har forspilt av minutter, kan
en evighet ikke erstatte.
Vår tid har gitt oss apparater som
sparer tid, men også appararter som
sluker den tiden vi har spart.

Program OKTOBER 2020
Tirsdag 06. ALF JOHAN SVELE om ØKONOMI STATUS - FREMTID for kommunen
Ansvarlig : Espen Andresen
Referent : Selma Hadzic
Tirsdag 13. EXTRA 3-minutter om World Polio Day
MONTREAL CANADA fortalt av
Magne Vange (sønn til Stig Atle).
Livet der borte og hvorfor han er der.
Ansvarlig : Stig Atle Vange
Referent : Jon Petter Helgestad
Tirsdag 20. ENERGI I BYGG ved produktutvikler i
GLAVA-TECH, Helge Askjem.
Ansvarlig : Toralf Cock
Referent : Stig Atle Vange
Tirsdag 27. MAREN NJØS KURDØL lokalpolitiker
for RØDT - om KORONAKRISEN
sentralt og lokalt. Tydeliggjør den vår tids
største utfordringer? Med økonomi på
ene siden, miljø og helse på andre siden.
Hva kan være en vei ut av krisa?
Ansvarlig : Einar Røyneberg		
Referent : Bjørg Else Wallumrød

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller
3-MIN MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2020-2021
Mob 926 62 887
Sekretær
Mob 994 47 661
Programsjef		
Mob 905 60 247
WEBmaster		
Mob 922 06 770
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Heidi Hammervik
heidi.hammervik@gmail.com
Selma Hadzic
selmh@online.no
Einar Røyneberg
roey-te@online.no
Bjørn Nymoen
bnymoen@live.no
Olav Georg Dalseth
olav@limaco.no
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Ulf Sundling......................... 76 år
Brita Hermansen..................68 år
Stig Kløvstedt.......................67 år
Otto Lagarhus...................... 75 år
Einar Røyneberg..................59 år

VI GRATULERER

Månedsbrev Oktober 2020 er sponset av:

HOLMESTRAND NÆRINGSFORENING
for næringslivet i hele kommunen
www.holmestrandnf.no
post@holmestrandnf.no
.

