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VI HAR BLITT 58.........

Kjære Rotaryvenner!
Bildet blir presidentens hjørne denne gangen da det ikke har
lykkes å få svar fra presidenten. Mvh Olav (red)

Beathe Nymoen, Ranveig Rønningen Saaghus, Arne Fladby
er våre nye flotte medlemmer. Beathe som er nyinnflyttet Holmestranding har Bjørn som fadder. Ranveig er vår tidligere godt
kjente foredragsholder ved flere anledninger og med Brita som
fadder. Arne er tidligere medlem av klubben, og nå tilbake med
President Per Halvor som fadder.

Med dette er vi på et rekordnivå med 58 medlemmer.

Historisk har medlemstallet i klubben siden 1990 årene og frem til
for kort tid siden, variert fra 46 til 55 medlemmer.
Ny oppdatert medlemsliste i PDF vedlagt denne MB utsendelsen.

Bildet er fra opptaksermonien under julemøtet. Beathe til
til venstre for presidenten, videre Brita, Stig Atle og Heidi.

BILDEKAVALKADE FRA JULEMØTET........

Møtevirksomheten i desember måned ble grunnet Covid situasjonen noe redusert. Audun Tjomsland som skulle holde foredrag
den 7/12 meldte avbud grunnet sykdom. Dette blir satt opp på
programmet på nyåret.
Men JULEMØTET den 14/12 i en kombinert fysisk og digital versjon ble avholdt med god deltakelse fra styret (fysisk), og totalt
med Teamsdeltakere var vi 32 stykker, som er 55% fremmøte.
Møtet ble ledet av president Per Halvor, og med past president
Heidi, teknisk ved spakene.
Det startet med Generalforsamling seksjon A hvor økonomien ble
gjennomgått ved Hans-Arne, og godkjent. Valg av nytt styre og
ledelse av 2022-23 ble vedtatt med Selma som president, Elin M
Blakstad som sekretær og incoming president i 2023-24.

Venstre rekke: Per Halvor, Beathe, Brita, Stig Atle.
Høyre rekke: Bjørn, Hans, Heidi, Selma

Opptak - CHARTER av 3 nye medlemmer hvor Beathe var fysisk tilstede, mens Ranveig og Arne var med på skjermen. Veldig
hyggelig og videre presentert i dette månedsbrevet.
Utloddning til vårt Nsimbi skoleprosjekt ble en suksess med
stor giverglede fra medlemmene. Resultat av loddsalget endte
med et rekordresultat på trettitotusenetthundreogførti.

ROTARYS FORMÅL:

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt
nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke som
mulighet til å gagne samfunnet.
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.
4. Å arbeide for internasjonal forståelse samhold og fred.

Med smil bak maskene ledet President og Past president oss gjennom
et trivelig julemøte sammen med mange blide skjermdeltakere på Teams.

Program JANUAR 2022
ved Programkomiteen

			
Tirsdag 04. MØTEFRI !
Tirsdag 11.

DIGITALT MØTE med Sande Rotary Klubb.
Deborah Borgen holder foredrag om:
Barns psykososiale helse. Hun er et kjent
ansikt innen dette temaet. Link til møtet blir
sendt ut i forkant - av presidenten.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 18.
Hans skapte god
stemning i nisseantrekk. Her serveres
det gløgg, pepperkaker
og annet godt.

: Sande Rotary Klubb
: Arvid Lian

DIGITALT MØTE om
VINDTURBINER i HOLMESTRAND.
Er dette løsingen på energikrisa? Foredrag
ved Jon Anders Næss i nei til vindkraft.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 25.

: Jan Sollid
: Alv Smith Johansen

PEISMØTER - KOMITEMØTER fysisk eller
digitalt - det får tiden vise.
Presidenten sender ino i forkant.
HUSK REFERAT til President, Selma, Einar,
Bjørn, Olav (se mail adresser nedenfor)

VIKTIG! Den som er satt opp som REFERENT eller

3-MIN - MÅ SELV !! sørge for stedfortreder ved fravær
Bordet bugnet av flotte gevinster. Her ser du noen av de.

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

Stig Atle og Selma hadde det travelt under den digitale trekningen.

FØDSELSDAGER i JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 73 år
10. Hans Johan Kjølsrød............. 71 år
15. Jan Stellef Rønningen........... 56 år

VI GRATULERER
Månedsbrev Januar 2022 er sponset av:

HELGESTAD GÅRD

Matproduksjon og ”svinaktig”
godt flesk fra gris som trives
hos familien Helgestad i
Sørbyveien 5

Olav med trillebåra. Den ble vunnet av Alv som hadde 2-3 velbrukte fra før,
så nå skulle et par doneres bort og bli erstattet med den nye.

