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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Da håper jeg alle har holdt seg friske og fått feiret jul og nyttår
med sine kjente og kjære, men ikke med flere enn 10 til sammen
to ganger i løpet av høytiden. Selv har jeg hatt en rolig feiring med
mann og barn, hatt fri i romjula og ladet opp til våren. Har vært
på tur hver dag selv om det har vært lite fristende i alt regnværet,
men vi må jo ut med hunden uansett.
Jeg vil igjen takke for alle bidrag til prosjektet vårt i Nsimbi:
organisering før og etter julemøtet, premiebidrag og loddsalg. Vi
fikk ny innsamlingsrekord, og det uten fest og akevitt! Ikke det at
vi skal kutte ut fest og moro heretter, men når vi ikke kunne samles,
så var dette et godt alternativ. Søknad om District Grants er sendt
og jeg er sikker på at vi vil komme i mål med summen som trengs
for å gå i gang med installering av biogass-anlegget.
På vårt digitale julemøte viste jeg en videohilsen fra Evelyn,
noen skolebarn og ansatte ved Nsimbi Education Centre. For dere
som ikke har sett den eller vil se den om igjen, så finner dere den
på vår hjemmeside her: https://www.nysgjerrig.no/Rotary web/
HjelpeProsjekt/VID-20201209-WA0015.mp4

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

DIGITALT JULEMØTE 15. desember....
Med kun noen av styremedlemmene samlet, ble digitalt
møte med et 30 talls påloggede gjennomført med glans. Noen
nødvendige korrigeringer på lyd og bilde hindret ikke en glitrende
regi og gjennomføring med president Heidi ved spakene.
4 Valg av nytt styre ble gjennomført og vedtatt, og her vil incoming
president for perioden 2021-22 Per Halvor sende ut ny organisasjonsplan med full oversikt over den enkeltes funksjon i klubben.
4 Innsamlingen til Nsimbi med trekning av donerte gevinster fikk et
rekordstort resultat med hele 29.200,- så givergleden var stor denne
kvelden. Videre er det søkt om ytterligere midler fra District Grant,
sammen med Tønsberg Rotaryklubb. Vi skal komme i mål med de
midlene som trengs for å få til et biogass anlegg til Nsimbi Education Centre slik at skolen oppgraderes ytterligere.
4 Det ble høytidelig opptak av vårt nye (ikke helt ukjente) medlem, Hans Narverud som forøvrig var tidligere medlem av klubben
fra 1980 til 2005. En hyggelig julehilsen fra Keith i London, ble lest
opp på julemøtet og også sendt ut på mail.
Klipp fra JULEMØTET (bilder fra Heidi og Selma):

Nyttår er tid for refleksjon over det som har vært, samtidig
som man ser framover på det som kommer. 2020 har passert, og
det blir allerede omtalt som annerledesåret. I stort kan vi si at det
viktigste året har lært oss er å sette pris på våre nære og kjære,
sette pris på landet vi bor i, og at vi mennesker har en utrolig evne
til å tilpasse oss ulike situasjoner. Vi er heldige!

President Heidi i full gang med å pynte til
julemøtet. Øvrige mannlige medhjelpere i
full konsentrasjon med å få duken på plass.

Det nye året starter jeg med en forsiktig optimisme, og håper
på bedre og tryggere tider. Det var ikke dette jeg hadde sett for
meg da jeg skulle være president for 2020-21, men slik ble det.
Jeg hadde ønsket at møtene våre skal kunne gjennomføres som
normalt igjen, men er redd det vil ta litt tid. Vi skal ha styremøte 12.
januar, og vi vil sammen se på hvilke muligheter vi har for å gjennomføre møtene med gode og trygge rammer framover. Vi følger
selvfølgelig myndighetenes anbefalinger, både nasjonalt og lokalt.
Med dette ønsker jeg dere alle et godt nytt år og de beste
ønsker for 2021.

Rotaryhilsen fra Heidi
For 13. året på rad, har The (vår) Rotary
Foundation mottatt fire stjerner - den beste
rangeringen - fra Charity Navigator, en
uavhengig organisasjon som evaluerer
veldedige organisasjoner i USA.
Husk: Det er ikke nødvendig å være medlem i
Rotary for å støtte TRF! Dersom noen, etter
å ha sett videoen i lenken, ønsker å hjelpe
oss i arbeidet med å gjøre verden til et litt
bedre sted, er det bare å trykke på "Donate"
knappen, og følge instruksjonene på siden.
https://www.rotary.org/.../rotary-foundation-receives...

Hvor mange mannfolk skal det egentlig til for å
legge på en duk.......

MATCHING GRANT MILESTONE....?
Matching Grant startet i 1965, og er kjent som et samarbeide
mellom to Rotary klubber hvor det fremskaffes midler til egnet
hjelpeprosjekt. Det kan være humanitær hjelp til sykehus, skoler, barnehjem - skaffe rent vann o.l. Man kommer langt med små
midler, og bidraget som fremskaffes av klubbene DOBLES av The
Rotary Foundation slik at prosjektet har 2 ganger innsatsen å bruke
til formålet. Rotary har uendelige muligheter for den som vil noe.
Holmestrand Rotary Klubb har i mange år hjulpet Nsimbi Education Centre med innsamlede midler, og med bidrag fra Matching
Grant, har en liten skole med jordgulv, og nesten uten lærebøker
og skolemateriell, vokst seg til å bli et godt og sikkert utdannings
senter for barn i lokalområdet.
Bildet viser Evelyn, skolens leder i sin hilsningsvideo på julemøtet.

Program JANUAR 2021
Tirsdag 12.

STYREMØTE
Altså - KUN medlemmer av styret møter i
Langgaten 47 for planlegging videre fremover.
Ansvarlig : Presidenten

Tirsdag 19.

3-MINUTTER ved Arvid Lian
Sosialt samvær - ORDET FRITT
Ansvarlig
: Presidenten
Referent
: Erik Ekeli

Tirsdag 26.

3-MINUTTER ved Jan Stellef Rønningen
EGOFOREDRAG ved Arild Brekke

NB! Jeg (red) har vært inne på Google og under nysgjerrig.no er
det litt opplysninger fra Distriktskobferansen 2012 om hva vi har
bidratt med. Kan vi få oppdatert dette til dagens nivå.....!!!

Ansvarlig
Referent

: Øivind Haugen
: Toralf Cock

GRUNNET COVID-19 SITUASJONEN tar vi forbehold om
møteaktivitet i Januar. Eventuelle endringer vil bli meddelt via mail fra presidenten.

Da må dere alle ha et riktig GODT NYTT ÅR!

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

Litt NYTTIG INFO om ROTARY
4 på d2290.rotary.no ser du det er 43 klubber i
vårt distrikt 2290 (Agder, Vestfold og Telemark).
4 Distriktsguvernør (DG) Rotaryåret 2020-21 er
Berit Reppesgård, medlem av Sandefjord Øst,
mail: veri-rep@online.no

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

4 HRK med klubbnummer 12758 ble stiftet 06.07.1949.
Vår Fadderklubb er Tønsberg Rotary Klubb.

		Fødselsdager

4 Holmestrand Rotary Klubb er fadderklubb til Sande Rotary
Klubb som ble stiftet 11.05.1962.

		04.

4 Klubbens første president 1949-50 var Bokhandler Leif Hovde,
etterfulgt av Lege Gunnar Helle i 1950-51.
4 Holmestrand Rotary Klubb har pr i dag 54 medlemmer og 1
kvinnelig reflektant bestående av 10 kvinner og 45 menn.
4 Rotary International ble stiftet 23.02.1905 av Paul Percy Harris
i Chicago, Illinois, USA.
4 Hovedkvarter/administrasjon er i dag i Evanstone, Illinois, USA.

i JANUAR

		
		

Jan Sollid............................. 72 år
10. Hans Johan Kjølsrød............70 år
15. Jan Stellef Rønningen..........55 år

		

VI GRATULERER

Din fornuft er uten forstand før den 		
har steget til ditt hjerte.
				
(Stein Mehren)		

4 Rotary kom til Norge med Kristiania Rotary Klubb 01.06.1922.

Visste du at mennesket bruker bare
6% av sin hjernekapasitet (kan umulig gjelde Rotarianere)

Ta en titt i vår utmerkede Håndbok for Holmestrand Rotary Klubb
2019-2020 og oppdater deg om klubbens organasisjon og arbeide.

...og, erfaring er en streng læremester som gir deg prøven
først og kunnskapen etterpå....

Vår webside www.holmestrand.rotary.no gir deg også all nyttig informasjon om klubben og linker til annen Rotary informasjon.
Glemt innloggingen, ja, så får du den av Bjørn, bnymoen@live.no

Månedsbrev Januar 2021 er sponset av:

Lift og maskinutleie til proff og privat
åpent mandag - fredag 0700-1630

Ekte kjærlighet er å stå sammen
på gode dager, og enda tettere
på de dårlige....

www.limaco.no

tlf 905 60 247

post@limaco.no

