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REDAKTØRENS BETRAKTNINGER

så til vår festaften den 22. juni i Biorama....

Kjære venner i Holmestrand Rotary Klubb!
Jeg kunne ikke la være, og hvem sier vel nei til et ekstranummer
som viser i tekst og bilder den optimale årsavslutningen og festforestilling med fysisk frammøte vi fikk på Biorama den 22. juni.
Pent antrukne Rotarianere med følge ble møtt med forfriskende
”bubler” i høye glass i vestibylen.

President Heidi ønsket velkommen klubbens medlemmer med
følge, innbudt hedersgjest og presse på Rotaryårets siste møte.
Et møte med kulturelt innslag av Arnstein Rock Øverland som
underholdt med quiz og sang av egenkomponerte verker i flere
avdelinger. Utrolig flott og morsomt.

Vår past president Heidi har vært igjennom sin egen og klubbens
historiske presidentperiode som den første kvinnelige president i
HRK. Et helt uvanlig Rotary år grunnet fyordet som jeg ikke gidder
å nevne mer. Året startet med noen delvis fysiske møtekvelder,
men gikk raskt over til Teamsmøter på skjerm, noe som har holdt
oss sammen og gitt samhold og tilhørighet gjennom hele perioden.

- Utdeling av Æresnysgjerrig
- Det ble gjort stas på jubilantene (10 stk) i dette Rotaryåret
- Utdeling av Paul Harris Fellow
- Opptak av nytt medlem
- Gjennomgang av årets regnskap
- Presidentskifte og innsetting av nytt styre

Program:

Til forskjell fra andre Rotaryklubber kan jeg jo nevne at mange
klubber har vært preget og har hatt tildels sterk nedgang i dette året, men i HRK har vi holdt samme aktivitetsnivå med møter
hver tirsdag, og gode interne og eksterne foredragsholdere takket
være en aktiv og oppfinnsom program komite. Ja, vi har til og
med økt medlemstallet med opptak av Eli-Ann som høytidelig ble
chartret på Biorame som nytt medlem nummer 55. Altså en tilvekst i medlemstallet også i dette vanskelige året.
Så med Heidi ved roret og gode medhjelpere har vi lagt bak oss
enda ett fantastisk Rotary år i klubbens historie, til tross for den
siste tids restriksjoner.
En god NYHET er at de siste Teams møtene er tatt opp og ligger
på vår utmerkede hjemmeside www.holmestrand.rotary.no og kan
ses der. Da får du med deg hele møtet, og ikke bare et referat.

Incoming president Per Halvor blir servert “bubler” i glasset av
sjenkemester Stig Atle.

La oss fortsette det gode ”drivet” i klubben, bli med på møtene
som nå forhåpentligvis blir fysisk i Langgaten 47, når det nye Rotaryåret med incoming Per Halvor ved roret starter 3. august. Skal
bli deilig ”å kunne slå ut håret” igjen og kanskje lage en hyggelig
sosial spiseaften eller fest og motbevise at vi ”drikker for lite” i
Holmestrand Rotary Klubb.
Så vil jeg, med alle medlemmene i ryggen, gi en stor takk til past
president Heidi som med sitt 100% fremmøte, har gjennomført en
fremragende presidentperiode.

EXTRA sommerhilsen og vel møtt igjen 3. august 					
Olav (red)
Den som bringer glede inn i andres liv,
kan ikke holde det borte fra seg selv.

Hedersprisen Æresnysgjerrig ble tildelt Holmestrand og Omegn
Turistforening ved styreleder Birgit Vildalen.

President og konferansier Heidi styrte showet
på en aldeles utmerket måte.
Rotary´s pris Paul Harris Fellow ble tildelt
Hans-Arne og Tor
VEL FORTJENT.....

Entertainer,
musiker og komponist
Arnstein Rock Øverland
underholdt med stil.

Tre av årets ti jubilanter med runde tall ble overrakt blomster av presidenten.
De andre fikk dette hjem på døren av velvillige budbringere.
Hans

Hans Johan

Torstein

ROTARY ER HVA ROTARIANERE GJØR.....
Avtroppende president Heidi har
overrakt påtroppende president Per Halvor
presidentkjedet.

Fadder Elin Merethe
holder velkomsttale til
vårt nye medlem
Eli-Ann Murberg Casso

EN STOR TAKK TIL ALLE - VEL MØTT 3. AUGUST....

