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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!

Rotaryåret nærmer seg slutten, og jeg tenker på at dette er
siste gang jeg skriver presidentens hjørne i månedsbrevet. Året
som president har gått så fort og ble så annerledes enn jeg hadde
tenkt meg.
Åretes motto for Rotary har vært «Rotary Opens Opportunities»,
og lite visste de som valgte mottoet at det ville bli så aktuelt som
det har vist seg å være. Rotarianere verden over har virkelig
måttet snu seg rundt og finne alternative måter å jobbe og
møtes på, for å tilpasse seg til en verden preget av pandemien.
RI president Holger Knaack er den presidenten som har besøkt
flest klubber verden over, men likevel den som har reist minst.
Digitale løsninger har gjort dette mulig. Han dukket til og med opp
på samlingen for presidentene i distriktet vårt i fjor sommer. Det
var stor stas og vi som var på møtet ble alle litt starstruck, tror jeg.
Han er en jordnær, engasjert og en karismatisk leder, og han fikk
oss til å tenke på den situasjonen vi har havnet i som en mulighet
til å tenke nytt, og utfordret vår evne til å tilpasse oss.
Jeg har lyst til å takke alle de gode hjelperne mine gjennom
året. Samtlige av dere med ulike verv og oppgaver i klubben har
vært gode, løsningsorienterte og fleksible støttespillere for meg,
slik at vi har kunnet ta riktige og viktige grep gjennom året for
å tilpasse oss i en skiftende tid. Selv om året ikke ble som jeg
hadde tenkt i mitt presidentår, har vi klart å finne alternativer som
fungerer, slik at vi har kunnet opprettholde fellesskapet vårt. Jeg
er imponert over måten dere har kastet dere inn i den digitale
møteverdenen, uavhengig av hvor mye erfaring dere hadde fra før.
Uansett utgangspunkt har det vært en bratt digital læringskurve
for oss alle i året som har gått.

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

DIGITALE møter i mai måned....

Det gikk jo veldig så bra med våre fire møter i mai med unntak
av tirsdag den 11. hvor headingen var Sosial WORKSHOP med
spontane Coronafrie innlegg fra medlemmene. Det var undertegnede som hadde det eminente forslaget om et litt løssloppent sosialt program hvor vi kunne skravle litt sammen. Vi satte ihvertfall
rekord i lavt deltakerantall - kun 15 deltok, mot vanligvis 20-25,
men jeg tror vi som var med hadde et hyggelig møte
Så vi kan vel slå fast at godt oppmøte er sterkt forbundet med
interessante eksterne foredragsholdere - eller.....
Redaktøren har kommet i tidsnød med dette månedsbrevet for
juni/juli, grunnet nettopp Corona situasjonen som lager vanskeligheter med å få sydd sammen et gjennomførbart møteprogram.
Det er også vanskelig å få eksterne foredragsholdere til å gjøre
dette digitalt. De fleste vi har vært i kontakt med vil helst vente til
vi igjen har normle møter med fullt fremmøte i Langgata.
Så for å gjøre det litt enkelt har jeg laget en enkel bildekavalkade med litt kommentarer fra mai-møtene. Håper det faller i smak.
Tirsdag 4. var det Svein Otto´s kveld med en spennende fortelling fra sin tid som offiser på FN oppdrag i Kashmir.

Fredag 4. juni er alle presidentene i distrikt 2290 invitert til
sommeravslutning med guvernørskifte på Fevik Strandhotell.
Samlingen for presidentene skulle vært i begynnelsen av
presidentperioden vår, men har blitt utsatt mange ganger. Til slutt
bestemte distriktsguvernøren seg for at vi tar samlingen likevel,
selv om det blir på slutten av presidentperioden, og slår den
sammen med guvernørskiftet. Jeg gleder meg stort til å treffe de
andre og se hele mennesket bak alle stemmene og ansiktetene jeg
har sett på skjerm gjennom mange digitale samlinger det siste året.
Håper å se dere på møtene våre i juni, og at så mange
som mulig deltar på sommeravslutningen/presidentskiftet 22. juni.
Vi håper vi kan gjennomføre i Biorama i år, der vi skal lage en
hyggelig og høytidelig stund hvor vi får sett hverandre i øynene og
ønsket hverandre god sommer!

Rotaryhilsen fra Heidi

Tirsdag 4. Per Halvor hadde innlegg om
vår livsgivende sol og dens
nødvendige egenskaper
for vår eksistens.

Litt ydmykhet skader ikke.....
En unnskyldning er en bra måte
å få det siste ordet på
				

fortsettelse neste side......

videre om Mai møtene....
Vår egen Elin Merethe Blakstad er direktør for Tower Systems i
Indra Navia AS, og hun fortalte om levering av flyplass systemer
og luft trafikk management over hele verden. For tiden har de bl.a
et stort prestigeoppdrag på en ny flyplass i Kina.

Olav forsøkte seg på litt reklame for sunnmørsalpene ved å ta
turen opp Trollstigen og videre til Stranda, innom Union Hotell på
Øye, for så å ende opp på Sæbø i Hjørundfjorden.
Majestetiske
fjell og vakre
jenter treffer
du overalt på
sunnmøre.

Program JUNI 2021
Tirsdag 01.

PEISMØTER / KOMITEMØTER
For de NYE 2021/2022 komiteene.
Komiteledere bestemmer møtested og innkaller
HUSK REFERAT.

Tirsdag 08.

KJELDÅS A/S - Thor Ambjørn forteller om
entreprenørbedriften og om lokale prosjekter,
f.eks. Hvitstein stadion m.m.
Ansvarlig
Referent

: Espen Andresen
: Jan Stellef Rønningen

Tirsdag 15.

LITT UAVKLART - men flere gode på blokka
Info om dette møteprogrammet kommer senere

Tirsdag 22.

Generalforsamling - PRESIDENTSKIFTE
på BIORAMA. Utdeling av Æresnysgjerrig og
Paul Harris Fellow.
Innsetting av nytt styre.
Mer info senere mht endrede Corona regler.

JULI MÅNED har vi MØTEFRI!
Lorder, kongelige har gjestet Union
Hotell på Øye. Reserver det BLÅ
rommet for spesielle opplevelser...

God sommer og vel møtt igjen i August
med ny president og ny stab.
VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller

3-MIN - MÅ SELV !! sørge for stedfortreder ved fravær

Tirsdag 18. fortalte Andreas Rønningen om familiens opphold og
sitt arbeide i Kongsberg bedrift, samtidig som han drifteten HIF
fotballgruppe fra USA. Se den flotte familien ovenfor.

Tirsdag 25. var det delt digitalt møte med noen (8) i møtelokalene
i Langgaten. Heidi styrte det hele med kamera og mikrofon, og det
fungerte meget bra. En liten forsmak på mer åpent og forhåpentligvis snart tilbake til normale fysiske møteformer.

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

			Fødselsdager i Juni
01. Arne Martin Huseby.............. 74 år
18. Tobias Brodtkorb.................... 63 år
23. Ingeborg Kalager Sølverud.... 74 år
26. Terje Karlsen.......................... 62 år

Fødselsdager i Juli
06. Holmestrand Rotary Klubb.... 72 år
11. Martin Sagen......................... 50 år
13. Elin Røed............................... 51 år
29. Alv Smith Johansen............... 65 år
Månedsbrev Juni/Juli 2021 er sponset av:

Hva hadde vel Holmestrand småbåthavn vært uten
Hans. Et utrolig oppkomme av ideér og
løsninger, og en egen evne til å få det gjennomført.

Bli med på møtene og få med deg det som skjer.
Siste utvei er å lese referatene på vår hjemmeside

ESPEN ANDRESEN AS
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
info@h-e-andresen-as.no
EKORNSTIEN 10 - 3089 Holmestrand - tlf 905 19 361

