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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Klar for en ny årstid og høstens aktiviteter!
Høsten byr på lune innekvelder, men også
fantastiske dager med fargespill i skog og mark.
La oss nyte den fargerike årstiden og la
de mørke høstkveldene motivere oss til intressante Rotarymøter igjen! Jeg regner oss
som gjenåpnet i den forstand at vi har møter i
Langgaten 47, men fortsetter med fornuftig avstand og håndhygiene. Det er forståelse for at
medlemmer med økt risiko ennå er forsiktige.
Men gled dere til guvernørbesøk og dypere innsikt både i norsk romfartsvirksomhet og sjøredning i løpet av Oktober!
Høsten blir kanskje annerledes for mange.
Samfunnet er åpnet og vi må venne oss til den
nye normalen. Vel blåst Erna & Co, velkommen
og lykke til Jonas. Jeg antar det blir endring av
fokus fra Pandemi til Grønt skifte.
Under debatten etter Christina Bu sin presentasjon av elbilpolitikken og dens fremtid,
synes jeg å fornemme en viss elbilskepsis blant mange av våre
gamle travere? Det er nye tider folkens, bare å infinne seg med
en elektrisk fremtid, og merk Christinas råd: Skal du kjøpe ny
bil, så gjør ihvertfall en grundig vurdering av elektrisk, bruk gjerne
elbilvelgeren på elbil.no
Det gleder meg å se våre nye reflektanter Ranveig og Beathe på
møtene. Til dere andre, fortsett å møt opp, så får vi bedre balanse
i våre verdier og debatter

Rotaryhilsen fra Per Halvor
GJØR DEG KJENT PÅ VÅR WEB SIDE......

Bjørn legger ned mye arbeide på vår hjemmeside
som han har utarbeidet, vedlikeholder, oppdaterer.
Gå inn på www.holmestrand.rotary.no og
allerede på forsiden finner du informasjon og linker til Distrikt
2290, Rotary i Norge, Rotary International og My Rotary.
F.eks. Club Finder er nyttig når du skal ut og reise. Trykk for å
gå videre til lukkede sider for medlemmer.
Innlogging og passord finner du i Månedsbrev mailen. Har du
problemer med innlogging hjelper Bjørn deg gjerne.
Da er du inne og ser hele menyen. Håndbok, referat, medlemsoversikt med bilder og telefonnummer, planer, vedtekter, statutter, og
ikke minst ta en titt på JUBILEUMSSKRIFT fra 1999 med mye
morsom lesing og bilder av ”gamlegutta”.

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

vi er nå 55 plus 2 REFLEKTANTER...
Beathe Nymoen er vår reflektant nummer to.
Både Beathe og Ranveig Rønningen Saaghus
har deltatt på møter i august og september.
Kvinneandelen øker, og vi gleder oss til å få inn
nye klassifikasjoner og kunnskap i klubben. Med
Beathe og Ranveig er kvinneandelen oppe i 12.
Velkommen til dere begge. Håper dere vil trives
sammen med oss på tirsdagskveldene.

Dette visste du kanskje ikke om ROTARY.....

- At Winston Churchill, Thor Heyerdahl og Albert Schweitzer har
vært Rotary medlemmer.
- At Rotary var med og opprette FN, og den dag i dag har sete
med stemmerett i FN.
- At admiral Richard Byrd har fløyet et Rotary flagg over Sydpolen
i 1929, og over Nordpolen i 1933.
Du kan få kjøpt heftet visste du at...(dansk) på anette@lowert.dk

UNGDOMSUTVEKSLING

Presidenten har nevnt at vi
bør se på mulighetene for
å sende ut en, og motta
en ungdom for skoleåret
2022-23. Serviceprosjekt
komiteen ved Svein Otto
er i gang med sonderinger.
Søkere bør være 16-17 år
med krav til modenhet, motivasjon og vilje til å lære seg et nytt
språk og kultur. Klubben søker værtsfamilier for 3 måneder. Dette
må være på plass, så meld deg på.

litt fra SEPTEMBER møtene...

Med effektive og hurtigarbeidene komiteér har vi lagt bak oss to
måneder (august og september) med programmer som har hatt
mer enn ståkarakter. Veldig bra har det vært, og nå har de fysiske
møtene tatt av med godt belegg på de siste møtene i september.
Tirsdag 07. I sin 3-minutter fortalte Arild sin alvorlige historie som
rammet hans nærmeste, men som vi alle håper vil gå bra.
Presidenten orienterte så om BioGas anlegget og nytt sanitæranlegg med toaletter som bygges på Nsimbi Education Centre.
Se ny informativ videofilm og nye bilder om dette prosjektet som
Bjørn har lagt ut på vår web side.
Enkelt, et hull i gulvet, som
er vanlig i
Afrika
og Østen.
Toalettanlegg
under bygging

Selvfølgelig kan jeg holde på en hemmelighet. Det er de jeg forteller den til, som
ikke klarer det.

fortsettelse neste side......

Tirsdag 14. Hilde Gunnestad, Sandejente,
orienterte om Holmestrand Fjordhotell. Hun
er utdannet gestaltterapeut og har alltid
hatt veldig tro på Holmestrand. Ønsker å
skape en god møteplass, som er viktigere
enn å tjene mest mulig penger.
Restauranten Lounge har åpent fra 11 til
omkring kl 16. Fokuset er lunchtiden. Pr nå
ingen planer om restaurant på kveldstid.
Satser på buffe, mye suppe og vegansk.
En levende møteplass, og tilby fasiliteter
for kurs, events samt kulturarrangementer.
Andre samarbeidspartnere som skal ha en base på hotellet er:
Jomfrureiser, Drømmedame Community. Forøvrig tenker Hilde at
padling, nye badstua på moloen rett utenfor skal benyttes flittig.
Les hele referatet av Stig Kløvstedt på web siden.

Program OKTOBER 2021
ved Medlemskomiteen

			
Tirsdag 05.

Distriktsguvernør Sissel Berit Hoell
kommer på besøk.
Komiteformenn forbereder en kort presentasjon
av aktiviteten i sin komite.
Ansvarlig: President Per Halvor
Referent
: Bjørn Nymoen

Tirsdag 12.

BESØK, guidet tur hos Redningsselskapet
Pensjonert seiler Nils Bechmann tar oss med
på en innholdsrik reise om RS virke på sjøen.
Det blir wienerbrød og kaffe.
Se web siden www.rs-noatun.no
Adresse: Langgrunnveien 34, Horten
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 19.

SPACE NORWAY - Norsk Romsenter
Gro Undrum kommer og forteller.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 26.
Tirsdag 21. ble et møte i mystikkens tegn med BitCoin og kryptovaluta. Veldig bra presentasjon og klarifisering om dette digitale
kraftkrevende fenomenet som tydeligvis ikke er for vanlige folk.
Du finner artikkel og Podcast om BitCoin og Kryptovaluta under
referat på vår hjemmeside.

VÆR EN STOLT ROTARIANER
HUSK Å GÅ MED NÅLEN.....

: Hans Johan Kjølsrød
: Øivind Haugen

3-MINUTTER ved Arne Martin Huseby
EGO FOREDRAG av Hans Narverud
Ansvarlig
Referent

: Hans Johan Kjølsrød
: Ingeborg Kalager Sølverud

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller

3-MIN - MÅ SELV !! sørge for stedfortreder ved fravær
President 2021-2022
Mob 905 30 313
Sekretær
Mob 994 47 661
Programsjef		
Mob 905 60 247
WEBmaster		
Mob 922 06 770
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Tirsdag 28. var i Norsk El-bil forenings tegn. Generalsekretær
Christina Bu tok oss i rasende fart gjennom nå- og fremtidens
elektrifisering av bilparken som i Norge ligger et hestehode foran
mange andre land i Europa. Flott instruktiv presentasjon som belyste hva vi kan forvente oss fremover. Det viser seg jo at det har
vært en rivende utvikling mht rekkevidde og lademuligheter, så
kanske en litt avventende holdning og kjøp av el-bil blant mange
av våre gamle travere, ikke er så dumt allikevel. Da ender vi mest
sannsynlig opp med å kjøpe bare en bil i stedet for to sånn rett
etter hverandre fordi rekkevidden og mulighetene var for snau på
den første. En ting er helt sikkert - vi ender alle sammen opp med
el.bil, eller kanskje hydrogen eller noe annet smart før vi får ut
finger´n og går til innkjøp - og lar Hummer´n fra 2004 kun vise seg
ute på solrike søndager eller på AmCar treff kun beregnet for de
som bruker mer enn halvannen liter på mila.

: Håkon Fæste
: Arne Martin Huseby

		

Per Halvor Rønningen
peha-r@online.no
Selma Hadzic
selmh@online.no
Einar Røyneberg
roey-te@online.no
Bjørn Nymoen
bnymoen@live.no
Olav Georg Dalseth
olav@limaco.no

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling.......................... 77 år
13. Brita Hermansen................... 69 år
23. Stig Kløvstedt........................ 68 år
30. Otto Lagarhus....................... 76 år
30. Einar Røyneberg................... 60 år

VI GRATULERER
Månedsbrev Oktober 2021 er sponset av:

Næringslokaler
Leiligheter

