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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg velger meg april… - men ikke i år. Eneste lyspunkt blant
økende smitte og ytterligere restriksjoner er programmet vårt for
april! Hel-digitalt og fullspekket med spennende foredrag. Også
vårsola, da, den varmer jo godt når den titter frem.
Regner med at dere som har hytte og båt vil bruke påsken på
det, ellers blir det vel å gå i gang med å rydde i skuffer og skap
hjemme, det er vel ca. ett år siden sist ryddesjau på starten av korona.
Rotary for meg betyr mest av alt nettverk og samhold, og
selv om vi ikke har kunnet møtes fysisk på en stund, gleder jeg
meg til å se dere på skjermen hver gang. Dette på tross av at jeg
bruker det meste av tiden min foran skjerm med hjemmekontor og
digitale møter.
Jeg savner deltagelse på møtene fra en del av dere, og hører
gjerne fra dere om det er noe jeg kan gjøre for at dere kan bli mer
deltagende i klubben igjen før vi får anledning til å møtes fysisk.
14. april skal vi ha overlappingsmøte med presidenter og
innkomne presidenter i distriktet, gruppe Vestfold 1, som vi hører
til. Jeg synes ikke jeg har fått startet ordentlig som president en
gang, og så er det plutselig snart slutt. Sånn har det vel blitt i
mange sammenhenger at ting ikke har blitt slik vi trodde i det året
som har gått.
Vi fikk mange gode innspill til innhold i møtene våre i de
digitale peismøtene tidligere i mars, så programmet blir det ikke
noe å si på fram til sommeren. Det er tydelig at mange ønsker
å møtes så fort det lar seg gjøre, og håper på at vi kan få
gjennomført vår tradisjonelle båttur i juni. Vi skal beholde håpet
så lenge som mulig, og jeg har i alle fall tro på at vi kan få til en
sommeravslutning utendørs i Hagemann-parken som foreslått.
Får vi til begge deler, blir det en fin bonus!
Rotary internasjonalt har et tema for hver måned. I mars
var tema vann, hygiene/sanitær og forebygging. Hva passer vel
bedre enn at vi nå starter utbetalingen til biogass-prosjektet vårt i
Uganda? Takk for alle bidrag! Jeg overbringer denne hilsenen fra
Nsimbi Education Centre 23. mars:
Once again please convey our appreciation and gratitude to
the Holmestrand and Tønsberg Rotary clubs for the generous
contribution towards Nsimbi Education Centre and sustainable
education development in Uganda. We all look forward to
kickstarting the project.
Yours faithfully, Evelyn N Kitandwe
Til vi ses på skjermen 6. april - ha en riktig god påske og ta
vare på dere selv og deres nære!

Rotaryhilsen fra Heidi
Hvis du våger å være litt synlig, så
vil kanskje noen forlate deg. Men de
som blir igjen, er verdt alle som gikk.

www.holmestrand.rotary.no
Langgaten 47 - Tirsdager kl. 1900

Trivelige DIGITALE møter i mars måned....
2. mars fikk vi digitalt besøk av vår
distriktsguvernør Berit Reppesgård.
Berit holdt et engasjerende foredrag
om seg selv, sine mål, distrikt 2290 og
RI, rikt supplert med tekst og bilder.
Komiteformenn orienterte om aktiviteten hittil i Rotaryåret.
Se hele referatet med pålogging på
vår hjemmeside.

9. mars var det peis/komitemøter på nett. President Heidi
ordnet digitale komitegrupper med oppgaver og tema for driften
fremover. Veldig bra opplegg hvor presidenten også ”stakk innom”
gruppene og bidro. Denne kvelden var vi 26 deltakere. Les alle
fem referatene med spennende idéer på vår hjemmeside.
16. mars presenterte Nicolas Elvemo konseptet rundt det
spennende oppstartselskapet Glucoset.
Sykehus venter i kø for å ta i bruk Trondheim bedriftens oppfinnelse. Deres verktøy skal redde kritisk syke pasienter.
Et medisinsk HiTech selskap som du kan lese mer om på
www.glucoset.com

videre om Mars møtene....
16. mars skulle det ha vært Svein Otto sin kveld, men slik ble
det ikke da han for noen dager siden var uheldig og fikk brudd på
lårhalsen. Hele klubben sender deg alle gode tanker Svein Otto,
og vet at dette går bra og at du snart er tilbake i full drift igjen.
Håkon Fæste var sporty og steppet inn på kort varsel med et
senior ego og en rikholdig fortelling med bilder på skjermen.
Håkon har vært med lenge. Han ble medlem allerede i 1974
dengang HRK holdt møtene i Sparebankens kantine, og med
egen kaffekommite som møtte opp litt tidligere for å ha kaffeserveringen klar til møtestart. Han var klubbens president 1984-1985,
og ble i 2014 tildelt utmerkelsen Paul Harris Fellow.
Bildene nedenfor oppsummerer Håkons liv gjennom oppvekst
på Østfoldsiden, sjømannsliv, en solid jord- og landbruksutdannelse, 3 omganger i Zambia, jordbrukssjef i Andebu, og helt til
nå i en alder av 82 - som konsulent og rådgiver for å ivareta og
omplassere matjord i dagens utbyggingspress.

Program APRIL 2021
Tirsdag 06.

SALGET av HYDRO HOLMESTRAND		
Martin Sagen orienterer og forteller		
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 13.

TILVÆRELSEN I LONDON
Keith kobler seg opp og forteller om sitt 		
nye liv og utfordringer i verdensmetropolen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 20.

oppvekst på gård ved sjøen

				

en seilentusiast

: Einar Røyneberg
: Håkon Fæste

SENTRUMSUTVIKLING i HOLMESTRAND
Næringssjef Arve Vannebo orienterer
Jarlsberg Avis er invitert til å delta på møtet.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 27.

: Lars Tveito
: Torstein Sagen

: Brita Hermansen
: Timmy Breen Nilsen

BØLGEN & MOI god mat, gode opplevelser
Toralf Bølgen forteller om restaurantenes
utfordringer og betingelser i Covid tiden.
Ansvarlig
Referent

: Einar Røyneberg
: Stig Kløvstedt

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller

3-MIN - MÅ SELV !! sørge for stedfortreder ved fravær
Håkon I Zambia for
Norad som rådgiver i
tropisk landbruk

Så litt fra gamledager - juli 2001....
Før i tiden må vite, var det 60% fremmøteplikt i Rotary. Dvs at man
måtte stille i 6 av 10 løpende møter. Den plikten var aldri vanskelig og
ble stort sett overholdt av medlemmene på den tiden.
Det var også møter i Juli måned,
populært kalt sommermøter, og her er
et eksempel:
Mandag 2. juli :
Hjemme hos Ole Herman Nordby hvor
det blir enkel servering.
Vi starter kl. 1900.
Hver enkelt sørger for medbrakt stol,
mat og drikke. Husk å ta med ”fruen”.
BÅTTUREN I JUNI VAR PRIMA.....
Vi var 31 i tallet med damer og sitteunderlag under
armen møtte vi forventningsfulle opp i strålende sommervær.
Skuta Hermelin med Folke ved roret tok oss nok engang ut på fjorden. Også denne gangen til sydenden
av Kommersøya hvor vi fikk oppleve svaner i synkrondans, og måker som oppførte seg som dyr.
Botanisk rusletur med Håkon er alltid en opplevelse og
noe vi setter stor pris på.
Takk til Terje K og Nina som vartet opp med nydelige
reker og hvitvin. Synd det er ett år til neste gang.
Et av Rotarys formål er å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv,
vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers
yrke som mulighet til å gagne samfunnet

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

		Fødselsdager

i APRIL

		08.

Linda Brakstad Glenne........ 46 år
		
11. Keith Eikenes....................... 45 år
		28. Hans Anders Rygh...............73 år
		
30. Magne Aven.........................83 år

dere.... i Rotary sies det at det ikke er
mer møteplikt ??, men heldigvis,
MØTERETT er det, og godt er det
Månedsbrev April 2021 er sponset av:

Ø HAUGEN REGNSKAP
VILLA FURU ØKONOMIRÅDGIVNING AS
Hagemannsveien 4 - 3080 Holmestrand
Telefon 982 07 130 e-mail: oivind@villafuru.no

