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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Nå er vi igang dere!
Herlig å møtes igjen i Langgata 47, med smil og blikkontakt i
stedet for å møtes på lissom i cyberspace! Men smittefaren er
ikke over, så vi følger opp med tiltak fortsatt. Og det er forståelse
for at enkelte ikke ønsker å eksponere seg for risiko, derfor skal
vi fortsette med å streame møtene over teams, og gjøre opptak
hvis mulig.
Programmet tar form for høsten og vi har mye å glede oss til!
Når vi tar i bruk medlemmenes omfattende nettverk, viser det seg
at vi får attraktive foredragsholdere og bedriftsbesøk.
Mange har etterlyst flere egoforedrag og «Nytt fra mitt yrke». Jeg
synes de alltid har vært intressante og vellykkede, og det blir det
plass til utover.
Jeg vil gjerne minne om slagordet for året som er «SERVE TO
CHANGE LIVES» og oppfordre alle som enten selv, eller kjenner
noen som kan tenke seg å være vert for en utvekslingsstudent i
tre måneder skoleåret 22/23. Ta kontakt med meg eller Svein Otto
for planlegging frem mot utvekslingsåret.
Vi har to nye godkjente reflektanter, Ranveig Saaghus og Beathe
Nymoen. Et flott tilskudd til klubben vår. Ta vel imot dem når de
kommer på møtene.

Rotaryhilsen fra Per Halvor

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

55 plus 1 REFLEKTANT...
Ranveig Rønningen Saaghus var på vårt møte
som reflektant den 31. august. De fleste av oss
kjenner Ranveig godt fra flere interessante foredrag hun har holdt i klubben.
Med Ranveig inne er kvinneandelen oppe i 11.
Vi ønsker deg velkommen til oss og håper du vil trives i klubben.

litt fra AUGUST møtene...
Kort resymé her, men bruk vår web side og les referatene der.
Tirsdag 10. var det Åpen Mikrofon med korte innlegg, diskusjon
og mange gode forslag.
DIN egen Rotaryverden gjenspeiler skjermbildet av verdensmetropolen nedenfor. Du er en del av den og du har møterett
i alle verdens Rotaryklubber. Ha alltid på deg Rotarynålen når
du er ute å reiser. Jeg (Olav) har selv hatt stor nytte av dette på
mine mange turer til Østen hvor Rotary i denne del av verden har
en meget høy status. Har selv oppnådd viktige kontakter og varig
vennskap ved å være en Rotarianer. Gjør deg synlig ved alltid å
ha ”nålen” på jakke/bluse når du omgås dine forbindelser i utlandet. Da vil du ganske sikkert oppleve at en person peker på nålen
og utrykker bak a big smile, - so, you are an Rotarian.....

a ROTARY WORLD out there

Tirsdag 17. Presidenten presenterte seg, men først var det Brita
med 3-minutter og erfaring med trøblete strømleverandører.
Så president Per Halvor, en gutt fra Gullhaug som vokste opp
som DELK medlem. Stor bredde av utdannelse og jobber. Fra
Gjøklepp Ungdomsskole 1974, Sjøguttskole 1976, som jungmann
med M/S Hai Hing på Østen. Ingeniørutdannelse og jobber i en
rekke firmaer før han startet sitt eget Vacon i gamle Linjegods på
Holmestrand jernbanestasjon. Ble så god på frekvensomformere
at han fikk klengenavnet «frekvens-Per». Var på U-båt KNM Stord
i 1982 for så å ta seg fri i 2019 og seile med egen båt til Canari øyene. En 6 ukers tur for så å vende tilbake til jobb i Danfoss. Hobby:
Mikrofly. Importerte og solgte 100 fly i perioden 1990 til 2000.

Klokken 9:03AM, tirsdag 11. september 2001 (20 år siden) skjedde
dette forferdelige. Dette var forsiden på månedsbrev 10/2001.
Legger det ved mailen i PDF slik at du kan lese historien og
hvilket voldsomt sjokk vi gjennomgikk den dagen og tiden etter...

mer fra august møtene........
Tirsdag 24. Var det Peismøter i komiteéne hvor hovedtema fra
president Per Halvor var program for de kommende måneder.
Dette er nytt, og basert på at hver av komiteéne har fått tildelt
ansvar for alle møter i sine respektive måneder.
Frem til og med desember viser ansvar for hver komite :
Måned

Programansvar

Komiteleder

September
Kommunikasjon
Brita Hermansen
Oktober
Medlemskomite
Hans Johan Kjølsrud
November
Service prosjektkomite Svein Otto Schjerven
Desember
Møte og Kameratskap Stig Atle Vange
-------------------------------------------------------------Tirsdag 31. Da var vel 20 på bedriftsbesøk hos entreprenørbedriften H-S Anlegg As hvor Ingunn Solberg og Øyvind Hansen
orienterte om gårdens historie og hvor buskapen er byttet ut med
anleggsmaskiner og familiens store hobby, motorsport.
Den gamle driftsbygningen er erstattet med et stort og moderne
verkstedbygg. H-S Anlegg ble etablert i 2010 og har 5 ansatte.
Vi fikk vi en spennende orientering om familiens engasjement i
rallycross som hovedsakelig dreier seg rundt sønnen Marius på
17 år som gjør furore nasjonalt og internasjonalt. Vi fikk en praktfull kveld med innsikt i et spennende anleggsfirma og ikke mindre
spennende familiehobby godt forankret på en familiegård.
referent Håkon Fæste

bilde Per Halvor

Program SEPTEMBER 2021
ved Kommunikasjonskomiteen

			
Tirsdag 07.

3-MINUTTER ved Arild Brekke
NSIMBI EDUCATION CENTRE
Info om BioGas anlegg og status ved Per Halvor
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 14.

HOTELLET - HVA SKJER ?
Hilde Gunnestad forteller og informerer
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 21.

: Brita Hermansen
: Stig Kløvstedt

BITCOIN og KRYPTOVALUTA
Joakim Hines Bredahl, fra Nordea gir oss en
innføring i en mystisk og spennende verden
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Presidenten
: Timmy Breen Nilsen

: Olav Georg Dalseth
: Terje Karlsen

EL-BIL i NORGE ”Et tilbakeblikk og fremtidsutsikter” ved Christina Bu i el.bil foreningen
Ansvarlig
Referent

: Per Halvor Rønningen
: Hans Petter Harestad

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller

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

sagt om rally:
			 Hvis alt er under kontroll,
			
så går det ikke fort nok.....
			

55 MEDLEMMER pluss 1 REFLEKTANT.....
Det er status i klubben pr. i dag. Medlemstallet har økt til historisk
nivå siste året, og vi har aldri hatt høyere medlemstall enn 55. Vi er
en flott gjeng med ca 50 % fremmøte. Mange er ofte å se på møtene,
men noen skulle vi ønske å se mere til. Positivitet, godt samhold
og gode møteprogrammer er det som gjør Holmestrand Rotary
Klubb så vellykket.
Ja, vi trenger yngre medlemmer når alle har blitt ett år eldre siden
forrige måling. Snittalderen har blitt høyere, om enn marginalt. Vi
har økt kvinneandelen og klubben består pr. i dag av 10 kvinner
og 45 menn. Nye reflektanter er på vei inn :-).
Eldst, og som alltid har vært en god bidragsyter, er Erik Ekeli med
sine 88 år, medlem av klubben siden 1969, og klubbens president i 1977-78. Yngste medlem er fortsatt Keith Eikenes 45 år..
			
			
			
			
			

3 medlemmer i 40 årene
12 medlemmer i 50 årene
16 medlemmer i 60 årene
20 medlemmer i 70 årene
4 medlemmer i 80 årene

(6)
(10)
(16)
(19)
(3)

GJENNOMSNITTALDEREN pr. September 2021 er nå
65,89 år (65,11). Tallene i parentes er fjorårets tall.

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
		

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 SEPTEMBER
07. Tom Johansen...................... 65 år
12. Toralf Cock............................. 78 år
18. Selma Hadzic........................ 47 år
18. Per Halvor Rønningen............60 år
23. Martin Westbye...................... 69 år
25. Torstein Sagen....................... 81 år

VI GRATULERER
Månedsbrev September 2021 er sponset av:

TARAMATIC RØYNEBERG
vi automatiserer landbruket
taramatic@h-nett.no
Løvalddalsveien 19 - 3089 Holmestrand - tlf 905 60 247

