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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Ja, så var det min tur da!
Jeg både gruer og gleder meg til å ta fatt på oppgaven som
president. Jeg har sett hvordan Heidi så elegant og sikkert har
styrt oss gjennom et vanskelig år. Vi har alle vår egen stil,og jeg
håper min kan bidra til både litt nyskapning, og tilbakevending til
normal møtevirksomhet.
I skrivende stund gjelder en grense på 400 personer for vår type
arrangement. Vi satser derfor på normale møter i Langgaten 47
og starter opp 10. August, med ”Åpen mikrofon”, og videre ved at
”Presidenten presenterer seg” den 17. August. Vi må dog huske
på 1 metersreglen, og de vanlige smitteverntiltakene, men jeg håper at vi ikke skal behøve å bruke C-order så mye lenger.
Vi har igjen nye muligheter til Rotary aktiviteter og programmer.
Jeg håper vi i år kan få til blant annet studentutveksling igjen, som
har vært på hold siden vårt forrige forsøk som jo fikk litt komplikasjoner.
Jeg håper alle har fått både hvile og reiseopplevelser i sommer.
selv fikk jeg testet min lille campingvogn med Tesla som trekkdyr
gjennom hele sørnorge, og det fungerte utmerket.

Rotaryhilsen fra Per Halvor

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

Vår nye RI PRESIDENT 2021-22.....
Shekhar Mehta, har vært i Rotary
siden 1984, og er medlem av
Calcutta-Mahanagar, Vest-Bengal,
India Rotary Club. Gift med Rashi,
og Major Donors og medlem av
Bequest Society.
Mehta mener at medlemsutvikling
bør være Rotarys høyeste prioritet
og at dette kan gi en medlemsøkning på 5 prosent hvert år.
Rotary må bli mer moderne og tilpasningsdyktig, fokusere på
partnerskap med myndigheter, selskaper, og organisasjoner som
spesialiserer seg på Rotarys satsingsområder.
Mehta er regnskapsfører, og styreleder i Skyline Group, et eiendomsutviklingsselskap han grunnla. Han er også direktør for Operation Eyesight Universal (India), en Canada-basert organisasjon.
Han har vært aktivt involvert i katastrofeberedskap og er tillitsmann i ShelterBox, Storbritannia. Etter tsunamien i Indiahavet i
2004 hjalp han med å bygge nesten 500 hjem for familier som var
rammet av katastrofen.
Mehta var banebrytende for et program som har utført mer enn
1500 livsforandrende hjerteoperasjoner i Sør-Asia. Han er også
arkitekten for TEACH-programmet, som fremmer leseferdigheter i
hele India, som har nådd ut til tusenvis av skoler.

Vår nye DISTRIKTSGUVERNØR 2021-22...
Sissel Berit Hoell fra Langesund RK er vår DG dette Rotary året
hvor det også samme sted skal avholdes
Distriktskonferanse 3-5. september.
Hun forteller at I år kommer Håndboka
både i trykket form og digitalt, du finner
hele Håndboka og enda mer informasjon
på hjemmesiden https://d2290.rotary.no

RYLA - ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS
Ser ingen informasjon om dette på distriktets hjemmeside. Er det
avlyst i 2021 ?
FEIL under klubboversikten på distrikt 2290 sine web sider. Der
står HRK oppført med møtested:
Holmestrand Fjordhotell, Langgaten 1, Holmestrand
Hvem ordner og korrigere dette :-)

Når du snakker, gjentar du bare det
du allerede vet. Men hvis du lytter,
kan du lære noe nytt.

Et nytt Rotaryår ligger foran oss, med mottoet «Serve to change lives». Sissel Berit
siterer RI-presidenten og sier «Grow more,
do more» og «Everyone bring one». Vi må
bli flere så vi kan gjøre mere. Dette er store ord å leve opp til, men
i Rotary har vi muligheten til å endre liv til det bedre nettopp fordi
vi er mange som står sammen. Dette stemmer godt overens med
vår visjon der det står: «Sammen ser vi en verden der mennesker
forenes og arbeider for å skape varig endring over hele kloden,
i våre lokalsamfunn og i oss selv.» Rotary har et primær motto:
«Service above self» vi skal være noe for andre.
Da er vi litt kjent med våre ledere, internasjonalt og sentralt.
Med fortsatt forbehold om fremtidige restriksjoner, ønskes alle
medlemmer velkommen til fysiske møter, ved å delta
aktivt på tirsdagsmøtene i Langgaten 47.

litt om juni aktivitetene....
Tirsdag 1. var det peismøter for nytt komiteoppsett 2021-22 ifølge
den nye org.planen fra president Per Halvor.
Tirsdag 8. fortalte Thor Ambjørn om en aktiv og spennende entreprenørbedrift med mange oppdrag i kommunen.

Program AUGUST 2021
			
NB! MØTEFRI den 3. August.
Tirsdag 10.

3-MINUTTER ved Marit Foss
ÅPEN MIKROFON ”Get Together” med litt
diskusjon og tanker om året vi går inn i.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 17.

3-MINUTTER ved Brita Hermansen
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

Tirsdag 15. var programteksten LITT UAVKLART, men det var
før Selma fikk huket inn vår egen Linda som nå også er engasjert
med i Holmestrand Utvikling AS. Ja, nettopp som byutvikler og
ide-utklekker i byen og PLASSEN vår. Ikke rart det ble et LIVAT
møte. Først med intro av Selma som like godt dro til med morsom
acapella solosang på direkten. Så var det Linda sin tur som herlig
manusfritt fortalte om kjente hemmelige ting som vi har hørt om,
men også synsing om hva vi kan få til, pluss noen ekstra hemmelige ideér som skal bringes til torgs etter hvert. Det var i all skepsis
før åpningen av Bella Vista som i ettertid har blitt en stor hit, ikke
bare for fastboende, men like mye for båtfolket som nå valfarter til
PLASSEN VÅR (annet konfliktløsende ord for Holmestrand kommune). Ikke minst skal det bli en kunstnerisk megaopplevelse å
vandre smuget mellom nybygget og kullboden. Vent å se....
Red. beklager at det ikke er bilde av Linda, men den jenta står jo
aldri rolig lenge nok til å få et fotoshot
Takk for innsatsen Linda, vi koste oss.
Så til vår festaften Tirsdag 22. men den er allerede dokumentert
i tekst og bilder i vårt EXTRANUMMER utgitt i Juli måned.
Jarlsberg er avisen sin det
Klubben har fått to helsides
oppslag i lokalavisen JARLSBERG, ved alltid imøtekommende
ansvarlig redaktør Pål Nordby som var tilstede på avslutningen.
Den siste helsiden kom for få dager siden, gjengitt nedenfor. Bra
info om klubben og også fått med vårt biogassprosjekt til Nsimbi
Education Centre i Uganda.

: Presidenten
: Eli-Ann Murberg Casso

: Ulf Sundling

Tirsdag 24.

PEISMØTER / KOMITEMØTER
Se vedlagte Org.plan for 2021-22.
Komiteledere bestemmer møtested og innkaller
HUSK REFERAT til President, Selma, Einar,
Bjørn, Olav (se mail adresser nedenfor)

Tirsdag 31.

BEDRIFTSBESØK hos H-S Anlegg AS,
Hvittingfossveien 278, hos Øivind Hansen og
Ingunn Solberg som har bygget opp en flott
bedrift, og også er sterkt engasjert i bilracing.
Referent

: Håkon Fæste

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller

3-MIN - MÅ SELV !! sørge for stedfortreder ved fravær
President 2021-2022
Mob 905 30 313
Sekretær
Mob 994 47 661
Programsjef		
Mob 905 60 247
WEBmaster		
Mob 922 06 770
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Per Halvor Rønningen
peha-r@online.no
Selma Hadzic
selmh@online.no
Einar Røyneberg
roey-te@online.no
Bjørn Nymoen
bnymoen@live.no
Olav Georg Dalseth
olav@limaco.no

			Fødselsdager

i AUGUST

19. Stig Atle Vange..................... 60 år
25. Eli-Ann Murberg Casso......... 54 år
26. Tor Tingbø.............................. 74 år
			

Månedsbrev August 2021 er sponset av:

Lift og maskinutleie til proff og privat
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