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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Mars er en fin måned, i alle fall når sola skinner og vårstemningen kommer. Mange av dere har hytte på fjellet og nyter
fine dager der, og mange har sikkert begynt å tenke på båtpussen
og årets båtsesong. Godt å ha noe å glede seg til nå som vi går
mot lysere tider. Selv lengter jeg til hytta i Sverige, men min 88 år
gamle nabo der borte ringte senest i dag og sa at alt sto bra til.
Hytta står og utelysene kommer på hver kveld, men han «saknar
oss». Han får sin første vaksinedose neste uke. Mens vi venter på
å få reise på hytta, nyter vi hjemmelivet og klager ikke.
Siden sist har det vært medlemsutviklingsmøter i distriktet der
det ble drøftet alternative måter å organisere klubbene på eller starte
nye klubber, og hvordan vi kan rekruttere yngre medlemmer, oppnå
større bredde i profesjoner, flere etnisiteter og bedre balanse
mellom kjønn. Til informasjon består Distrikt 2290 i februar 2021
av 1754 medlemmer, hvorav 1340 er menn og 414 er kvinner. 151
medlemmer er under 50, ca. 800 er mellom 50-70, og ca. 800 er
over 70.
Jeg har også vært på møte med Distriktsguvernøren og alle
presidentene i distriktet. Jammen fikk vi ikke en hilsen fra selveste
RI-presidenten Holger Knaack også! Det var satt av tid til
gruppearbeid der vi delte status i klubbene våre og hvordan korona
situasjonen har påvirket oss.

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

Det ble to DIGITALE møter i februar....
Det er jo ikke så vanskelig dere, og årets første ”skjermmøte”
tirsdag 2. februar gikk veldig bra. En stor takk til våre foredragsholdere Jan Stellef og Tom. Hele 26 deltok, og diskusjonen om
siste valg i USA og kulturforskjellen mellom store deler av USA
og Europa/Norge ble godt belyst. Både Tom og Jan Stellef som
begge har bodd i USA kunne beskrive hvorfor vi i Norge ikke helt
kan skjønne hvordan en mann som Donald kan sikre seg nesten
70 millioner og nesten 50 % av alle stemmene ved siste valg.
Amerikanere er tydeligvis mer konservative en europeere i saker som b. a. omhandler abort, homofili, våpenlover mm.
Amerikansk presse kan være betydelig ensrettet og norske
medier klarer ikke å presentere en objektiv og nøytral beskrivelse
av den amerikanske situasjonen og folks holdninger.
Folk har mistet troen på «the american dream». Middelklassen har over mange år blitt fattigere og forskjellen mellom rike og
fattige øker. Helseforsikringer holder ikke europeisk standard og
kan være helt fraværende. Heller ikke tilliten til politikere og eliten
i Washington er bra. Donald skulle rydde opp i dette og det ble en
tragisk slutt med mye rabalder.
En takk til Heidi for et vellykket første Team møte. mvh Toralf

Vi får digitalt besøk av Distriktsguvernøren 2. mars. Jeg
håper at så mange som mulig stiller på dette så vi viser at vi er
en levende og oppegående klubb! Jeg sender ut lenke til møtet i
egen e-post til dere. Ellers har vi lagt opp til peismøter 9. mars, og
dere avtaler med komiteleder om dere kan samles med god avstand inne eller om dere finner et alternativ utendørs eller digitalt.
16. og 23. mars blir det digitale foredrag. Siste tirsdag i
mars er i påskeuka, så da tar vi en pause. Vi vurderer fra måned
til måned når vi kan starte med fysiske medlemsmøter igjen, men
vi må nok være forberedt på å holde oss fra hverandre enda en
stund til.
Jeg savner å møte dere, og håper dere alle er friske og har
det bra. Håper å se så mange som mulig i ruta til vi kan ses på
ordentlig.
Ta vare på dere selv og deres nære og kjære!

Rotaryhilsen fra Heidi

Så litt fra gamledager....
hvor vi hadde skrevne protokoller med linjepapir og grønne stive
permer, og hvor følgende VIKTIGE BESKJED ble gitt:
HUSK PROTOKOLLENE mine herrer - og ha gjerne klart et lite
muntlig resymé om aktiviteten i komiteene når protokollene høytydelig skal overrekkes på PRESIDENTSKIFTET den 25. juni.
Kom gjerne litt ”pen i tøyet”, og husk at det er spiseaften (lettere
sponset) i restauranten etter møtet.
Med takk og Rotaryhilsen

På neste digitale møte tirsdag den 16/2 deltok 23 medlemmer.
President Heidi ønsket velkommen og gav en grei innførsel i bruk
av Teams. Stig Atle delte av sin kunnskap og erfaring om Koronaviruset og smittesituasjonen i Norge. Amund snakket om opprinnelsen til viruset og dets egenskaper, og et overblikk over andre
lignende virus som har rammet tidligere.
Medlemmene hadde gode spørmål og et godt engasjement.
Det ser ut til at digitale møter nå fungerer for de fleste.
Per Halvor

ROTARY INTERNATIONAL UPDATE
Antall Rotarianere
:
1,22 millioner
Antall klubber		
:
35.000
Antall distrikter		
:
530
Antall land
:
over 200
Official language : English, French, German, Italian, 			
		
Japanese, Korean, Portuguese, and Spanish

EN LITEN RAPPORT FRA INCOMING....
Det går i digitale møter de fleste steder. I vårt distrikt 2290 har
det vært to Zoom baserte medlemsseminarer som jeg har deltatt
på som incoming president 2021-2022.
Møtene har vært proft gjennomført, og med innslag fra påtroppende Direktør i Rotary International for Skandinavia og Baltikum,
Lena Mjerskaug.
Deltagerne var organisert i grupper, og jobbet med temaer som:
- Corona-året: Hva har vi gjort riktig, hva kan vi ta med oss videre
- Hvordan modernisere vår egen klubb
- Nye klubbmodeller og strategiplaner
- Jobbe med klubbens betydning for lokalsamfunnet

Program MARS 2021
Tirsdag 02.

Vi møtes på Teams og har besøk av
Distriktsguvernør Berit Reppesgård 		
Komiteformenn forbereder en kort
presentasjon av aktiviteten i sin komite.
Ansvarlig/Referent

Tirsdag 9.

Vi kjører alternativt digtitalt PEISMØTE inndelt i grupper med tema ”medlemsmøtene
framover, organisering og innhold”.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 16.

En liten melding fra dagliglivet på Helgestad Gård...
I disse Korona tider merker vi ikke noe særlig til dette viruset i den
daglige driften hvor produksjonen går for fullt og avsetningen av
det vi produserer er bra.
Grisene vokser og ser ut til å trives godt. Helgestad Gård mottar
10 uker gamle smågris. De nysgjerrige krabatene på bildet er ca
17 uker. De går til Nortura når de er 22-24 uker gamle. Gris er en
følelsegreie. En blir glad i de, og alltid er det en som skiller seg ut,
reiser seg på to i bingen når du kommer, og med et førnøyd grynt
skal bli klødd bak øret - - og det er alltid den samme
Nå forbereder vi oss for kommende sesong ute på jordene, stort
sett alle innsatsmidler som såkorn, såfrø og handelsgjødsel er på
lager og det meste er ferdig planlagt. Det kan bli en tidlig vår og
som alltid er vi spente på kommende sesong når det gjelder værgudene, vi er optimistiske og håper avlingene blir bra.

Tirsdag 30.

: Jan Sollid
: Svein Otto

KASHMIR - et PARADIS i EVIG KONFLIKT
ved Svein Otto Schjerven
Ansvarlig
Referent

Begge møtene samlet over 50 deltakere. Det var lærerikt og artig
å få input fra andre klubber og Rotarianere!
		
		
Per Halvor (incoming)

: Heidi og Einar
: Torstein Sagen

Nicolas Elvemo presenterer det spennende
oppstartselskapet Glucoset.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 23.

: President Heidi

: Svein Otto
: Ulf Sundling

MØTEFRI - GOD PÅSKE

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller
3-MIN MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
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
		08.

		
14.
		14.
		
21.
		27.
		
28.

i MARS

Ole Herman Nordby............. 66 år
Arvid Lian.............................75 år
Erik Ekeli..............................88 år
Arild Brekke......................... 50 år
Einar G Løken......................68 år
Håkon Fæste....................... 82 år

Månedsbrev Mars 2021 er sponset av:

EN LITEN TILFØYELSE FRA REDAKTØREN.....

For mange år siden inviterte Jon Petter oss på Rotaryfest, ja nettopp i dette grisehuset når det ble innviet. Jeg husker ikke hvor
mange griselester som var samlet, men vi flesket til og så vidt jeg
erindrer så hadde vi det svinaktig morro. Olav (red)

Næringslokaler
Leiligheter

