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BE
DESEM

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg gleder meg til å samle mange av
mine nærmeste på hytta i juledagene. Til
ren hvit snø, og masse lys og pynt. Til å ha
god tid til hverandre, og roen og vissheten
om at ikke noe skulle vært gjort i går.
Det går mot halvveis i presidentåret, og
det blir godt med en liten pause med fokus
på familie og høytid. Jeg har lært mye om
Rotary dette halvåret som jeg ikke har
plukket opp i alle årene som medlem. Jeg
er imponert over hvor velfungerende vår lille klubb er. Programmet kommer på plass, og vi leverer positive opplevelser. Medlemmer slutter opp og alle er i godt humør når vi møtes. Det tror jeg
skyldes at vi passer godt sammen og har mange felles verdier og
syn på livet!
Og så en takk til ildskjelene blant oss som yter sitt i det stille, år
etter år. Og alle som bidrar med positivitet og glede til møtene våre.
Vi burde bruke tiden på mennesker som vil oss vel og gir oss
gleder. Og mindre tid på mennesker som tilbyr sitt vennskap for
at du skal oppfylle deres mål og drømmer. Det hyggelige med
julen er at alle blir oppmerksomme på at man har mange å være
glad i. Ta vare på hverandre i julen, og vel møtt på nyåret til et
spennende nytt halvår.

Rotaryhilsen fra Per Halvor

Julemøtet 14. desember

GRUNNET COVID-19 SITUASJONEN
blir det kun DIGITALT møte
Noen fra styret vil delta fra Langgaten 47

Program: Generalforsamling seksjon A - Valg
Opptak - CHARTER av nye medlemmer

OG DET BLIR LOTTERI:

Tradisjonen tro blir det lotteri med flotte gevinster til inntekt for
Nsimbi prosjektet vårt.

Kjøp lodd og betal med VIPPS - til

Per Halvor, mobil 90530313. Loddpris 20 kroner.
Vi oppfordrer til at dette gjøres innen mandag 13. desember,
men for eventuelle etternølere, vil det kunne gjøres frem til en halv
time før trekkning.
Før vi trekker vil vi vise bilder fra Nsimbi og informere om hva
pengene vil bli benyttet til på skolen.

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

Referat fra Styremøtet 23.11.2021
Til stede: Per Halvor ,Brita Hermansen, Einar, Heidi, Selma
Hans Johan, Stig Atle
Forfall: Olav, Svein Otto, Hans Arne
1. NSIMBI biogassanlegg er nå ferdig. Rapport er sendt distriktet, og den er godkjent. Styret er enig om at NSIMBI prosjektet
er vårt viktigste prosjekt, og skal støttes videre. Men det er også
aktuelt å koble inn et barnehjem i Bosnia, hvor Selma har førstehånds kontakter. Der er det enda større behov nå en før. Selma
kommer tilbake med en orientering om dette senere.
2. Julemøtet 14. Desember. Vi følger stort sett tradisjonen fra tidligere med mat, drikke og komiteene skaffer to-tre premier hver.
Per Halvor ordner loddsalget. Foreløpig har vi noen premier:
Arvid: 5 selvhogde juletrær. Heidi: Tørkede kantareller
Hans Johan: Varer fra gården. Olav: Noe fra Limaco.
3. Opptak av medlemmer: Beathe Nymoen, Ranveig Rønningen,
Arne Fladby. Alle har bekreftet at de kommer. Ranveig er i Stavanger, men med litt ekstra fart på Widerøe rekker hun julemøtet i tide.
4. Studentutveksling 2022, får vi det til, eller skal vi utsette
utveksling til 2023 på grunn av fortsatt Covid usikkerhet med
smitte. Vi ble enig om å fortsette kartlegging av mulige vertsfamilier, slik at vi kan være klare når det er aktuelt å sette igang.
5. Innlede tettere samarbeid med Sande Rotary.
Initiativ fra Einar Røyneberg og Jan Arne Rønningen.
Mulig fellesmøte i Sande 11. Januar med fordrag av Deborah
Borgen med tema Forebygging av barns psykososiale helse.
Møte og Kameratskapskomiteen foreslår at det innledes samarbeid mellom våre to klubber, for på den måten å bidra til felles
forståelse og samarbeid mellom tidligere Holmestrand og Sande
kommuner.
23.11.2021 Per Halvor (Referent)

MØTEPLIKTEN, ja det er noen regler for det, men det har
blitt lettet på fremmøteplikten i det nye moderne Rotary.
Selvfølgelig bør en Rotarianer delta på våre ukentlige møter så
ofte som mulig, men det er nå åpnet for større valgfrihet og klubben kan selv bestemme minstekrav til oppmøte.
Før var det 60% møteplikt, som i det senere har vært redusert til
50% for så å bli opp til den enkelte klubb å bestemme.
Det er heller ikke lenger krav om å føre oppmøtestatistikk, men
det anbefales.
MØTEPLIKTEN er heller en MØTERETT og gir mulighet til å
delta på Rotarymøter verden over, og knytte vennskap.
Hørte dere om elbilen som kjørte inn i
Shell-stasjonen på Espa (også kjent som
BOLLELAND) torsdag for to uker siden.
Det ble endel materielle skader på bygget.
Personer i bilen fremstod oppegående, skriver
Innlandet politidistrikt på Twitter.
Ja ja, spørsmålet er, hadde føreren glemt at bilen ikke gikk på
flytende drivstoff, eller skulle de bare kjøpe BOLLER.

litt fra møtene i november.....

Program DESEMBER 2021
ved Møte og Kameratskap komiteen

			
Tirsdag 07. Møtet med Audun Tjomsland utgår.
Dette blir satt opp på programmet senere
Tirsdag 14.
Tirsdag 2. var det Svein Otto´s sosiale time med Quiz og spontane inlegg. Svein Otto er en god entertainer, og morsomt var
det å se video fra tidligere Rotary år med Magne som president
i 1989-90, og Einar GL som president i det året HRK stod som
arrangør for distriktskonferansen i 1986-87
Du som ikke var der gikk glipp av et trivelig, lærerikt møte om HRK
sin historie, og en morsom Quiz.

GRUNNET COVID-19
SITUASJONEN blir det kun
DIGITALT møte 14.Des.

Alle får en påloggingslenke til å delta på møtet som
ledes fra Langgaten 47 av president Per Halvor, past
president Heidi og noen fra styret.
Agenda:

DIGITALT JULEMØTE
JULEMØTE 		
Generalforsamling seksjon A - Valg
Opptak - CHARTER nye medlemmer
Utloddning til vårt Nsimbi skoleprosjekt
Ansvarlig

Tirsdag 9. Et svært interessant og engasjerende foredrag av professor Arne Isachsen skriver Brita i sitt referat som ligger ute på
vår web side. Brita som var i Lhasa i Tibet i oktober 2011, under
feiring av Kinas Nasjonaldag har egenopplevd eksempel på Kinesernes demonstrasjon av makt/kontroll under feiring av Kinas Nasjonaldag. Det var soldater med skytevåpen på hvert gatehjørne
og mange tak, samt Tanks som patruljerte i gatene. Svært skremmende for en fra fredelige Holmestrand!

Tirsdag 9. Månedens MODIGSTE var Silje Eckdahl som stakk
hodet inn i vepsebolet og fortalte om avrenning fra landbruket
hvor Hillestadvannet, Bergsvannet og Eikeren er i fokus i vårt
nærmiljø. Les referatet av Ulf Gran på vår web side.

: Møte & Kameratskap

Da ønskes alle en riktig god JULEHØYTID så møtes vi
igjen på NYÅRET.

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 DESEMBER
01. Marit Foss............................. 58 år
05. Hans Petter Harestad............ 73 år
12. Jan-Arne Rønningen............. 75 år
07. Beathe Nymoen.................... 47 år
28. Bjørg Else Wallumrød............ 56 år

Tirsdag 23. Christina Moen og
Wenche Eyde fra Røde Kors var på besøk og engasjerte og fortalte om deres omfattende oppdrag og virksomhet i å bistå ved
nød og lidelse. Her er det mye frivillighet og dugnad involvert.

VI GRATULERER
Jul er ømhet for fortiden, mot for nåtiden,
håp for fremtiden, og et inderlig ønske om at
hver kopp skal flomme over av velsignelser
rike og evige, og at hver vei skal føre til fred.
Månedsbrev Desember 2021 er sponset av:

Næringslokaler
Leiligheter
Tirsdag 30. En som aldri gir seg er Jens Sundby og Team Skiberg
som vil etablere verdens første innendørs hoppbakke i Hof med
publikums kapasitet på 15-20000, og hopp på 150 meter. Dette
klarer nok Jens. Tor har skrevet referat som ligger på vår web side.

