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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Nå er julelysene ryddet vekk, og dagene har blitt merkbart
lengre. Det er definitivt vinter ennå og vi har klare, kalde dager,
men det lille ekstra lyset på ettermiddagen hjelper mye. Vi hadde
alle håpet på at vi kunne begynne å møtes i lokalene i Langgaten
47 igjen, men koronaen er uforutsigbar og tiltakene strenge. Jeg
er redd vi må ty til alternative løsninger en stund til.
Så vi sparker i gang med møter igjen, selv om de ikke blir
fysiske. Som varslet begynner vi med digitale møter annenhver
uke, to ganger i løpet av februar. Første møte blir tirsdag 2. februar.
Det gikk fint med digital pålogging til julemøtet, så ikke vær redd
for å kaste deg ut på om du ikke har prøvd slike møter før. Møtene
våre i februar er med interne krefter nettopp for at vi skal bli trygge
på hvordan vi skal logge oss på, og kunne slå av og på kamera og
lyd. Kanskje kommer vi så langt at vi kan kommentere i chatten
og benytte funksjonen rekke opp hånda også. Husk, du er blant
venner! Jeg skal prøve å lose dere gjennom så godt jeg kan. Jeg
sender ut lenke på e-post til hvert møte som dere må klikke på for
å delta på møtet. I e-posten vil det stå instruksjoner om hvordan
du skal gjøre det.
Denne måneden er det flere digitale møtet i distriktet:
4. og 11. februar er det medlemsseminar i distriktet vårt.
Temaer er «Hvordan kan korona-erfaringene gi klubben et løft ?
og «Nye tanker og muligheter i Rotary».
13. februar er det digital presidentsamling med blant annet
videohilsen fra RI-president Holger Knaack og foredrag om Rotarys nyeste fokusområde: Støtt miljøet. Vi får foredraget «Havet og
havnæringens rolle for bærekraftig global utvikling innen 2030»
ved Peter M Haugan, Havforskningsinstituttet og Universitetet i
Bergen. Det blir ikke helt det samme som å treffe de andre presidentene ansikt til ansikt, men det er satt av tid til å snakke om
presidentvervet i grupper også.
2. mars får vi besøk av Distriktsguvernøren vår, Berit Reppesgård, og jeg regner
med at det vil foregå digitalt. Olav foreslo
tidligere at vi skulle synge for henne (og
det har hun lest og kommentert fordi Olav
sendte månedsbrevet til henne), men av
erfaring vet jeg at det fungerer særdeles
dårlig på nettmøtet pga lydforsinkelser. Vi
vil jo ikke framstå som en flokk brekende sauer heller! Så vi får
finne på noe annet. Kom gjerne med forslag til innhold i møtet.
Ellers vil hun nok si litt selv også.
Vi har ikke fått svar på søknaden vår om District Grants til
prosjektet vårt i Nsimbi, men vi har fått beskjed om at søknaden
er behandlet i distriktet vårt og oversendt Chicago for godkjenning. Vi har ikke fått noe dato på når vi får svar, men vi venter i
spenning…
Jeg gleder meg til å se dere neste uke og håper at så mange
som mulig finner veien foran skjermen!
Ha det godt alle sammen og ta vare på hverandre.

Rotaryhilsen fra Heidi

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

DET GÅR MOT LYSERE TIDER....
Dagen er blitt knappe to timer lengre siden midtvinter,
og nå går det bare raskere og raskere fremover
. For tiden er
det jo et nydelig vintervær, men det er noe eget med å glede seg
til vår, sol og varme. Mye å glede seg til! Det er det viktig å samles om. Er det det, tenker du, det er jo så mye greier med denne
koronaen. Jeg tenker at nå er vi på oppløpssiden når det gjelder
pandemien. En lang oppløpsside, ja vel, men vi har allerede lagt
bak oss den første måneden. Vi klarer en til, og en til og…. På
den måten skal du se vi er der. Kanskje ikke akkurat som før, men
ingen år er jo like. Og målet er at vi skal ha med absolutt alle over
denne målstreken.
Vi har mye å glede oss over i Norge selv i disse koronatider.
Den gjennomgående tilliten til myndigheter og viljen til å stille opp
for fellesskapet har vist seg som svært verdifullt. Jeg tror suksessen ligger der. Det kommer nok flere skjær i sjøen også disse
siste månedene, men vi skal stå han av. Dette klarer vi! Vaksinen
kommer i stadig større omfang og rulles ut bokstavelig talt. Det går
mot lysere tider, folkens! Det er mye å glede seg til
.

For positivitet og gode
dager - hilsen Stig Atle

Teams digitalt STYREMØTE 12. Januar....

JA SLIK BLIR VI SEENDE UT når Selma manupulerer deltakere
på Teams - morsomt. Men slik så det ikke ut. Vi satt forøvrig på
behørig avstand i våre respektve hjem mens president Heidi var
møteleder og styrte spakene.
Svein Otto er ikke på bildet, men han var også med og opererte
under skjult kamera :-)
Digitale møter er såre enkelt dere når Heidi sender ut link med
”Click here...”, og klokkeslett for å logge seg på.
MØTEAGENDA - ja det var mest om hvordan vi skal gjennomføre
møtene våre fra nå og utover, og det fant vi en god løsning på.

OG DA ER VI 54 MEDLEMMER....

Program FEBRUAR 2021
Tirsdag 02.

Vi møtes på Teams og har USA og presidentvalget som tema. Tom og Jan Stellef har
begge bodd I USA og vil bidra med sine
erfaringer og tanker om valget og med den
nye presidenten.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 16.
Det ble ikke noe fullsatt møtelokale, men her er bildet som bekrefter opptak av Hans Narverud på vårt digitale julemøte. Det ble et
høytidelig opptak under vår nye tid. ”Service Above Self” kan det
kalles hvor president Heidi begrunnet opptaket, minnet om Rotarys
motto, og forklarte symbolikken i Rotarynålen.
Hans, som nevnt tidligere, var medlem av klubben fra 1980 til
2005, og han var klubbens president i 1992-93.
Vi kjenner Hans som en ressursperson som ikke er redd for å ta i
et tak. Undertegnede og oss eldre i klubben husker Hans, spesielt
fra Rotary International 100-års fest på Eidsfos Hovedgård. Her
ordnet han det meste med millimeter presisjon og punktlighet. Det
startet med ”samanryst” (vorspiel) i små grupper, for så å bli hentet med buss, fortsatt med godt i glassene. Ja, en minnerik Rotary
fest med dresskode, taler, dans og Polonese marsj ledet av Erik.

: Presidenten
: Toralf Cock

Møtes på Teams igjen med Corona som tema.
Hvordan takler vi dette hver og en av oss og
hvordan blir tiden fremover.
Amund og Stig Atle blir våre ”eksperter” og
kommer med faglige innspill.
Ansvarlig
Referent

: Presidenten
: Jan Stellef Rønningen

Dette blir de to møtene vi arrangerer i Februar måned.
Sjekk om dere er oppdatert på Teams og bli med digitalt.

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller
3-MIN MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

Nå er Hans velkommen tilbake som Rotarianer og møtelokale besttter. Det advares mot: alltid glimt i øyet, og spøkefulle bemerk-

Paul Harris har vært i Norge....
Ja, vi snakker om stifteren av Rotary.
Riktignok er det 90 år siden han vandret opp
Stalheimskleiven til fots, men dog.
Paul Harris elsket naturen, han kjente seg
alltid så ung når han kunne vandre ute i den
frie natur.
Rotary er et mirakel - en sammenslutning
yrkesmennesker. Rotary har en integrerende
virkning, en felles plattform i en verden hvor
splittelsens kraft ellers er stor. Medlemmer av
Rotary verden over kan endre dette.....

Så litt fra gamledager....
I 2001 - hvis vi så verden, som et sted, hvor det kun var en landsby med nøyaktig 100 mennesker ville den se omtrent slik ut:
Det ville være 57 Asiatere, 21 Europeere, 14 Amerika (nord/sør)
og 8 Afrikanere.
- 52 ville vært kvinner, 48 ville vært menn
- 70 ville være ikke-hvite, 30 ville være hvite
- 70 ville være ikke-kristne, 30 ville være kristne
- 89 ville være heteroseksuelle og 11 ville være homoseksuelle
- 6 mennesker ville ha 59% av halve verdens rikdommer, og alle
seks ville være fra USA.
- 80 ville ikke bo i et hus, 70 ville være analfabeter, 1 ville være
nær døden, 1 ville være nær fødselen, 1 ville ha en utdannelse
mer enn grunnskolen, 1 ville ha eid en datamaskin........
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		Fødselsdager

i FEBRUAR

		04.

Hans Narverud.................... 75 år
		08. Frode Ekeli...........................60 år
		
15. Espen Andresen.................. 63 år
		
23. Rotary International...........116 år
		

VI GRATULERER
En sann diplomat er en som
tenker seg om to ganger før han
ikke sier noen ting.

Månedsbrev Februar 2021 er sponset av:

RIKSMÅLSFORBUNDET
Bli medlem - støtt arbeidet for bruk
av norsk språk.

Kontakt:
Hans Petter / Eiendomselskapet Fjell AS
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