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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Kveldene er mørkere og temperaturen vitner mer om høst enn om
sommer, men hva gjør vel det når vi har så mye å glede oss til i
september ?
Vi har hatt en knallstart på Rotaryåret 2020-21 med et variert og
spennende program i august. Programmet for september er like
variert og innholdsrikt. Jeg er så stolt av medlemmene våre som
bruker av sine nettverk, foreslår foredragsholdere, bedriftsbesøk
og egoforedrag, og ikke minst programkomiteen, nå med Einar i
spissen, som syr dette sammen. Det er styrken vår den bredden
vi får til sammen, og som også gjør det så interessant og givende
å komme på møtene.
Jeg var spent på hvor mange som ville komme på møtene da
vi startet opp i høst, men oppmøtet har vært bra. Det er tydelig
at mange synes det er godt å treffes til fysiske møter, selv om
håndhilsing og klemmer må utebli. Når jeg leser om Rotaryklubber verden over, er det mange som ikke får til å møtes fysisk, men
må finne andre kreative løsninger på hvordan de kan treffes og ta
vare på hverandre i en utfordrende tid.
Vi må også være forberedt på at vi kan komme dit at vi må vurdere andre møteformer, men foreløpig har vi kunnet gjennomføre
møtene ved å følge myndighetenes retningslinjer. Jeg ber dere
om å fortsatt respektere møtereglene våre så vi kan fortsette å
gjennomføre møtene på en trygg måte. Vel møtt til et spennende
program i september, og ta vare på hverandre!

Rotary hilsen fra Heidi

Vi gjør som Hemingway, Churchill,
James Bond og
forfatteren Ian Flemming vi nyter en forfriskende Gin & Tonic.
I Norge inntar vi mer enn etthundretusenliter gin i året. Gin drikkes
mer hjemme enn ute. Vi drikker
den som aperitiff før fine middager,
ved spesielle anledninger, eller før
vi skal ut. Gin er blant de viktigste
varene når det inviteres til festmåltid. Unge mennesker med god
jobb drikker mest, viser en undersøkelse britiske Research In
Focus har gjort i Norge.
Gordons Gin ble laget så tidlig som i 1769, med de fineste urter
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54 MEDLEMMER + 1 REFLEKTANT.....
Det er status i klubben pr. i dag. Medlemstallet har økt siste året,
og vi er en flott gjeng - et nettverk med mangfold, viten og erfaring.
Positiviteten, samholdet og gode møteprogrammer er det som
gjør HRK så vellykket.
Yngre medlemmer har kommet inn i den senere tid, men når alle
har blitt ett år eldre siden forrige måling, ja så blir snittalderen
høyere, om enn marginalt. Vi trenger nye yngre medlemmer i
pluss 40 kategorien. Gledelig nok kommer stadig flere inn slik at
pilen snart vil tippe den riktige veien når det gjelder snittalderen.
Vi har økt kvinneandelen og klubben består pr. i dag av 9 kvinner
og 45 menn. Eli-Ann (reflektant) er på vei inn :-) så kvinneandelen er da oppe i ca 20%, hvilket er nær landsgjennomsnittet.
Eldst er Erik Ekeli med sine 87 år, og medlem av klubben siden
1969, og klubbens president i 1977-78. Vårt yngste medlem er
fortsatt Keith Eikenes 44 år og midlertidig stasjonert i London.
			
			
			
			
			

6 medlemmer i 40 årene
10 medlemmer i 50 årene
16 medlemmer i 60 årene
19 medlemmer i 70 årene
3 medlemmer i 80 årene

(6)
(9)
(16)
(19)
(3)

GJENNOMSNITTALDEREN pr. September 2020 er nå
65,11 år (64,32). Tallene i parentes er fjorårets tall.

VIKTIG PÅMINNELSE..... delta på årets

Rotary DISTRIKTSKONFERANSE Sett Seil - digitalt på storskjerm.

Vi samles i Langgaten 47, lørdag 5. september kl. 1030 - 1415.
Spennende foredragsholdere, mye god Rotary informasjon, og
KLUBBEN SPANDERER LUNSJ
PÅMELDING på mail innen utgangen av søndag 30. august til:

heidi.hammervik@gmail.com

Hva skjedde så på August møtene.....
Tirsdag 4. 3-min v/Per Halvor som presenterte sin egen historie
med linseutskifting. Vellykket, slipper å bruke briller resten av livet.

og krydder. Innslag av enebær, koriander, kanel, lakris, sitron og
appelsinskall gir gin en tørr og harmonisk eleganse.

Slik lages en klassisk Gin & Tonic:
Fyll 2/3 av et høyt glass med is. Hell 4 cl Gin over isen. Fyll på
med kald Schweppes tonic fra flaske. Gni en frisk limebåt rundt
kanten av glasset, press ut saften og la en limebåt svømme i
drinken. Rør rundt og servér.

var temaet til Keith, som nå reiser til London for å arbeide som
forsvarsråd ved den norske ambassaden. Et interessant foredrag
om sikkerhetssituasjonen i verden. Keith lovet å dukke opp på møtene når det byr seg anledning og han er på hjembesøk i Norge.
fortsettelse.....

Tirsdag 11/8,
Et fint bilde slik vi kjenner en
alltid smilende og engasjert
Heidi Hammervik.
Dette var presidentens kveld,
med en usminket historie i
ord og bilder om en tøff oppvekst, ståpåvilje. Mye inntak
av læring/utdannelse, og
ikke minst en livsnyter med
mann, barn, bikkje, og Torp i
Sverige.
Vi har fått en LEDER dere,
den første kvinnelige presidenten i HRK sin historie
Ung, energisk med mye erfaring, så det er bare å glede seg til
fortsettelsen dette Rotaryåret.......

Program SEPTEMBER 2020
Tirsdag 01. MED.TEKNISK BISTAND I MALAWI
ved Erik Ringerike, seksjonsleder for
med.teknologi på Rikshospitalet.
Ansvarlig : Espen Andresen
Referent : Linda Glenne Brakstad
Tirsdag 08. ENERGI I BYGG ved produktutvikler i
GLAVA-TECH, Helge Askjem.
Ansvarlig : Toralf Cock
Referent : Tore Hansen
Tirsdag 15. KUNSTNERBYEN HOLMESTRAND
ved Vidar Ullenrød 			
Ansvarlig : Jan-Arne Rønningen		
Referent : Lars Tveito
Tirsdag 22. PEISMØTER-KOMITEMØTER
Møtetema fra presidenten. Komiteledere
bestemmer møtested og innkaller.
HUSK REFERAT (adresser nedenfor)

Tirsdag 18/8, var vi hos BOMEKAN As på Rønneberg i Hof.
Vi ble ønsket velkommen av daglig leder Geir Måge Olsen og
Mette Måge Olsen (tidligere ordfører i Hof).
Det startet for 20 år siden med produksjon av trapper og rekkverk,
og nå også stålkonstruksjoner til industribygg. I dag med 30 medarbeidere, men fortsatt en typisk familiebedrift der også døtre til
Geir er engasjert. Søster Mette har trukket seg litt ut av politikken
og valgt full jobb i bedriften, med stort arbeidsspenn.
Virksomhetens motto er : ENKLERE – RASKERE – BILLIGERE
med bedre kvalitet. Geir Måge Olsen, en ydmyk og stillfarende
person, men topp profesjonell, kan være stolt over hva han har
klart å skape av virksomhet i Hof.
Et utrolig interessant bedriftsbesøk for Holmestrand Rotary Klubb.
Jan-Arne Rønningen (referent)

Tirsdag 25/8, var det stor stemning og glade fjes (f.v. Per Halvor,
Kathrine, og Hans) foran skjermen som forkjynte MÅ VI HA EØS
AVTALEN, og NEI TIL EU av Kathrine Kleveland. Knapt med tid,
men hun rakk innom jernbane-politikk og Norsk matproduksjon.
Noe nei, men mye ja, og et positivt, interessant foredrag av vår
egen lokale Kathrine i fri dressur.
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18.
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25.

		

i SEPTEMBER

Øistein B Larsen.................. 72 år
Tom Johansen......................64 år
Toralf Cock........................... 77 år
Selma Hadzic.......................46 år
Per Halvor Rønningen..........59 år
Martin Westbye.................... 68 år
Torstein Sagen..................... 80 år

VI GRATULERER

Tirsdag 29. 3-MINUTTER ved Jan Sollid 		
EGO-FOREDRAG ved
Bjørg Else Wallumrød			
Ansvarlig : Einar Røyneberg		
Referent : Kaj Haagensen

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

Forskjellen mellom genialitet og idioti
er at genialitet har sine begrensninger
(Albert Einstein)
Månedsbrev September 2020 er sponset av:

		

LEILIGHETER på Monte Carrera
Gran Canaria

Opplev Arguineguin med stabilt klima og trygge forhold
www.montecarrera.com

bnymoen@live.no

tel 922 06 770

