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PRESIDENTENS HJØRNE

Litt fra DIGITALE møter i april måned....

Heidi Hammervik
president 2020-21

Du kan lese fullstendige referat på på vår web side.

Kjære Rotaryvenner!
Mai er her med irrgrønn løvsprett, blomstrende frukttrær og
vakker fuglesang! Mange nyter dagene utendørs og i nærmiljøet,
og på tirsdagskveldene skal vi nyte å være sammen om vårt
(igjen) utmerkede program fullspekket med spennende temaer.
Akkurat da vi trodde vi kunne håpe på litt mer gjenåpning,
blusset smitten opp igjen i Holmestrand denne uka. Lokalt er
det nå strengere regler enn nasjonalt og vi følger selvfølgelig
de anbefalingene regjeringen og kommunen gir. Det betyr at det
blir digitale møter i mai. Møtet som er planlagt 25. mai prøver vi
å arrangere som et kombinert møte med et begrenset antall i
lokalene i Langgaten 47, og resten på Teams. Vi følger nøye med
på utviklingen og gir dere beskjed om hvilken løsning det blir og
hvordan vi gjør det praktisk med påmelding.

6. april orienterte Martin Sagen for 31 deltakere om salget av
Hydros Valseverkdivisjon (HARP). Martin er ansvarlig for produksjonsanleggene i Holmestrand, på Karmøy og i Hamburg med en
samlet omsetning på NOK 8 milliarder, og bearbeiding av 360 000
tonn aluminium. Bakgrunnen for salget er at Hydro mener HARP
ikke oppnår tilfredsstillende resultater og et de ønsker å investere
i nye produktområder (bilbatterier og vindkraft). Martin mener at
nye eiere har både kunnskap og kompetanse til å være eiere av
den nye bedriften, og Martin vil være med videre.

Kombinerte møter kan bli en løsning i lengre tid framover, og
kanskje en permanent løsning for klubben vår når vi igjen begynner
å reise på jobb og på fritidsreiser? Flere har påpekt at det kan
være kjekt for mange å delta digitalt når man jobber utenbys og
utenlands, er på reise, ikke rekker hjem før møtet starter, eller må
holde seg hjemme pga. sykdom eller andre årsaker. Rotaryåret
2020-21 har mottoet «Rotary Opens Opportunities», så hva er vel
mer passende enn å benytte mulighetene de digitale løsningene gir?
Minner om Rotarys 7 fokusområder og det nyeste tilskuddet
som er «Miljø». Vi har jo selv et miljøprosjekt siden vi støtter
biogass-anlegget i Nsimbi. Her finner du omtale av noen andre
spennende miljøprosjekter internasjonalt: https://www.rotary.org/
en/eleven-eco-friendly-service-projects-around-world
Det er fullt mulig å delta på de digitale møtene våre med
mobiltelefonen og ørepropper i solveggen eller mens du går en tur,
så ikke dropp et møte bare fordi du ikke sitter hjemme foran pc-en.
Så da ses vi på skjermen igjen, da, og forhåpentligvis kan vi
møtes på ordentlig etter hvert.
Ta vare på dere
selv og deres nære!

Rotaryhilsen
fra Heidi

Jo mer man gjør
for andre.....
Jo bedre har man
det selv.....

13. april fikk 28 av oss digitalt besøk av Keith og innblikk i
hans nye TILVÆRELSE I LONDON. Keith, som hadde bursdag
på denne dagen ble
behørig gratulert av
presidenten. Keith
som er forsvarsattache ved den norske
ambassaden, er i
sitt første år. Det
blir nok to år til, og
kanskje mer. Keith
kan denne jobben,
fra tilsvarende stilling i Washington. Familien (kone og barn) rakk
å komme til London før Covid 19 mer eller mindre lammet UK og
resten av verden. Ambassaden er alltid åpen, i motsetning til annet som har vært stengt. Familien bor nær Wimbledon, rett i nærheten av den norske skolen. Det skaper også et godt norsk miljø.
Les hele referatet til Håkon på vår web side.
LITT Rotary HISTORIE..........Paul Harris, sammen med
Silvester Schiele, Gus Loehr, Hiram Shorey startet Rotary i 1905.
Ettersom de fire herrer representerte ulike yrker, en var advokat,
en kullhandler, en gruveingeniør og en skredder - ble dette et yrkesnettverk, og begrenset til kun en representant fra hvert yrke. Slik
var det lenge, helt til nå som man kan ha 5 medlemmer med samme klassifikasjon. Det råder derfor ingen tvil om at Rotarys grunnidé er bygget på et YRKESNETTVERK.

videre om April møtene....
20. april hadde Brita ordnet det slik at vi fikk digitalt besøk av
vår nye Næringssjef Arve
Vannebo. Han orienterte
om sentrumsutvikling i Holmestrand, og det ble mye
mer enn bare sentrum.

Program MAI 2021
Tirsdag 04.

Næringssjefen som er fra
Drammen hadde allerede
etter kort tid i jobben, en
imponerende
kunnskap
og viten om Holmestrand
kommune. Den karen tror
jeg vi får mye glede av
i den videre utviklingen.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 11.

Tirsdag 18.

27. april og på månedens siste møte fikk vi digitalt besøk av
Toralf Bølgen som
på sin lune og trivelige måte fortalte
om restaurantenes
utfordringer og betingelser under Covid tiden. Interessant, men de av oss
som håpet på matprat og smakfulle matopplevelser, ble litt snytt :-) Tror vi må be om
en oppfølger hvor Toralf Bølgen i kapitel 2 gir fra seg noen av denne
restaurantkjedens berømte matopplevelser.

Så litt fra gamledager - august 2001....
På den tiden må vite så hadde vi som tidligere nevnt våre pålagte
sommermøter i juli måned. Fire møter i praktfullt sommervær.
Den ”harde kjernen” som trofast møtte opp, både med og uten
damer, og i dag 30. juli sitter vi på Sandsletta og nyter enda en
sommerkveld som snart er på hell.
Jeg nevner 9. juli 2001. Med Einar Løken
som kjentmann og guide gikk skogsturen til
vår gamle drikkevannskilde Orbergvannet.
En stille opplevelse med tid til ettertanke....
MEN, det var før Håkon kastet klærne og
hoppet i vannet og demonstrerte hvordan
våre lokale vampyrer blodiglene, suger
seg fast og tilintetgjør sitt bytte......
Så videre til et dramatisk senario den 16. juli:
Hjulbeinte og med hånden ledig pendlende ved
høyre lår, møttes en gjeng fredløse Rotarianere
på Eplerød skytterbane.
I streng regi av Einar Løken alias Morgan Kane,
ble uttallige 5-skudds serier avfyrt på 100 meter liggende. STOR TAKK til Einar og hans to
sønner for en morsom kveld under mottoet, bli
skytter og TREFF venner.

Think twice before you speak,
especially if you intend to say
what you think.....

: President Heidi Hammervik
: Hans Johan Kjølsrød

Andreas Rønningen - bor i USA og er
Liason Officer (eiers stedlige representant)
for Kongsberg-bedrift - og han leder også HIF
fotballgruppe derfra.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 25.

: Svein Otto Schjerven
: Magne Aven

Sosial WORKSHOP - spontane Coronafrie
innlegg om saker DU brenner inne med.
Et LUFTIG SKRAVLEMØTE - få det bare ut.
Per Halvor (sindig lokalpatriot) og Olav
(sta sunnmøring) kjører igang.
Ansvarlig
Referent

Det var stor deltakelse, og
mange spørsmål som alle
ble åpent, detaljert og godt
besvart.

Fra HAVETS DYP til VERDENS TAK
Svein Otto forteller om en U-båt offiser på FN
oppdrag i Kashmir.

: Jan Sollid
: Elin Merethe Blakstad

SKAGEN RACE - HAVNA i HOLMESTRAND
Hans Narverud forteller om utviklingen
Ansvarlig
Referent

: Stig Atle Vange
: Espen Andresen
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		Fødselsdager i Mai
02. Jon Petter Helgestad............
06. Elin Merethe Blakstad..........
06. Svein Otto Schjerven...........
08. Kaj Haagensen....................
10. Bjørn Nymoen......................
10. Øivind Haugen.....................
11. Timmy Breen Nilsen.............
14. Amund Rudlang...................
16. Ulf Kristen Gran...................

Månedsbrev Mai 2021 er sponset av:

65 år
53 år
73 år
72 år
73 år
70 år
76 år
74 år
66 år

