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HOLMESTRAND ROTARY KLUBB’S
HISTORIE
1949 - 1959
Den 6.juli 1949 vedtok The Board of Directors i
Rotary International å godkjenne Holmestrand Rotary
klubbs søknad om å bli opptatt i organisasjonen, og
klubben fikk sitt charter som klubb nr. 7.331 i verden.
Hvordan klubben kom i stand kan vi lese i vår første
referatprotokoll. Her står det at det den 22.april
1949 ble holdt et møte av noen ikke navngitte personer
for å drøfte en eventuell dannelse av en Rotary
klubb i Holmestrand. På dette møtet ble man enige om
å sende skriftlig innbydelse til en del personer som
kunne tenkes å være interesserte i å delta i et
konstituerende møte den 28.s.m. Her ville medlemmer
av Tønsberg R.K. være tilstede og redegjøre for hva
Rotary står for og svare på spørsmål. (Det fremgår
senere i protokollen at initiativet til å danne klubb i
Holmestrand opprinnelig kom fra dir. E. Wahlstrøm
ved Sande Paper Mill, som var medlem av klubben i
Oslo, men av praktiske grunner fikk Tønsbergklubben
i oppdrag å være fadderklubb.)

Faksimile av menyen
fra charter festen
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Det var sendt ut i alt 31 innbydelser, av disse møtte 18,
dessuten hadde 3 av de innbudte som ikke kunne
komme på møtet, sagt fra at de ønsket å bli medlem.
Fra Tønsberg kom Gunnar Fosser og Christen
Granøe (Som sammen med H. Moen-Andersen var
valgt til å ta seg av saken) samt klubbens daværende
sekretær E. A. Paulsberg. Sistnevnte ga «en grei
redegjørelse om Rotary-bevegelsen, og som det vil
fremgå av nedenstående klarte Paulsberg på en utmerket
måte å forklare grunnlaget for Rotary.
Det var kun 4 av de tilstedeværende som var i tvil»,

(sitat fra protokollen). For å gi de fremmøtte litt
betenkningstid serverte hotelleier Arne Frobøse sjøørret, sin berømte karamellpudding og kaffe mens
man diskuterte videre. Da spørsmålet om medlemskap
så ble tatt opp, meldte 14 seg, og med de 3 som
allerede hadde meldt seg, ble det i alt 17. Grensen for å
kunne bli opptatt i Rotary International var den
gangen 15 medlemmer, og man anså dermed klubben
for stiftet. Som arbeidsutvalg for det videre
arbeidet ble valgt: Bokhandler Leif Hovde og
farvehandler H.Chr.Nyrerød, kontorsjef i kommunen
Ingvar Grønnerød, bedriftslege ved N.A.I. Gunnar Helle
og direktør Eimar Wulff, Norsk Titanduk.
Som fast ukentlig møtedag ble bestemt torsdag, og til
neste møte torsdag 5. mai fikk alle de innbudte som
ikke hadde meldt seg, ny henstilling om å si fra. På
dette møtet meldte det seg 5 nye og senere i måneden
kom ytterligere 3 til, slik at da søknad ble sendt Rotary
International besto klubben av følgende
25 medlemmer:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

distriktslege Thorleif Aslestad
kjøpmann Rolf Bagstevold (daméklær)
byingeniør Olaf Borge
overlege Per Foss (Rove sanatorium)
hotelleier Arne Frobøse
avd.ingeniør Albert Gjerdrum (a/s N.A.I.)
entreprenør Per M. Goverud
bilforhandler Chr. Greaker
kontorsjef i kommunen Ingvar Grønnerød
bedriftslege v/a.s N.A.I. Gunnar Helle
kjøpmann Kristian Hillestad (Glassmagasin)
tannlege John Holten
bokhandler Leif Hovde
gårdbruker Harald Hundstad
kjøpmann Thorolf Eek Iversen

Lykkeønskningene
strømmet inn fra fjern
og nær til den nye
klubben. Her en hilsen
fra Mexico.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

skogeier Peder Kalager
malermester Kristofer Kristofersen
realskolebestyrer Wilhelm Løvfold
overlærer Johan Moskvil (folkeskolen)
kjøpmann Hans Christian Nyrerød (farvehandel)
dyrlege Jan Semb
rørleggermester Einar Schrøder
avdelingssjef Henry Schrøder (a/s N.A.I.)
banksjef Hans Wallestad (sparebanken)
direktør Eimar J. Wulff (Norsk Titanduk)

Vår klubb var den trettifemte klubben som ble dannet i
Norge. Hele landet var fremdeles ett distrikt , og
guvernøren hadde en svær jobb med å besøke alle disse
35 klubbene fra Mandal i sør til Tromsø i nord.
Først i 1953 gikk styret i Chicago med på å dele landet
i to distrikter, da var det blitt 64 klubber her.
Regelmessige møter.

Her en hilsen fra New
York.

Fra 5. mai begynte vi med regelmessige møter hver
torsdag (unntatt i juli!). Vi fikk fast møtested i en
hyggelig passe stor salong i den delen av Hotel
Societeten som nå er revet. Programmene var omtrent
som nå med foredrag av medlemmene om deres yrker
og hobbyer, innbudte talere og bedriftsbesøk.
I juli kom brevet vi ventet på fra guvernøren, Sigvald
Jorfald, Oslo RK, om at vi nå var godkjent av styret
i Chicago. Charteret ville vi få overlevert fra ham på
den charterfesten som det var vanlig at nye klubber
arrangerte. Men han skrev også at han gjerne ville
komme på et av våre vanlige møter for å orientere
nærmere om Rotary og drøfte forskjellige praktiske
spørsmål med oss.
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Dette møtet ble holdt 18. august. I referatprotokollen

står det at “hans lange erfaring og hans praktiske
og nøkterne syn på saken ga oss et utmerket innblikk i
alle sider av Rotary-arbeidet. Det ble besluttet å
holde charterfesten lørdag 8. oktober 1949.
Charterfesten.
Som festkomite ble valgt seremonimester Gjerdrum,
Kristofersen og Eek Iversen. Det ble sendt
innbydelser til alle klubbene i det sørlige Norge og våre
vennskapsbyer i Danmark og Sverige. Antrekk:
for herrene kjole og hvitt, for damene subbesidt og
utringet.
Menyen var suppe a ‘ la Reine (dvs. hønsesuppe med
kremfløte og madeira) , oksestek med grønnsaker og
is. Til suppen og desserten madeira, til steken rødvin.
Til slutt kaffe avec ( da hotellet den gang ikke hadde
skjenkerett for brennevin var det litt problematisk med
avec’en, men Frobøse hadde fått det til på et vis).
Kuvertprisen ble satt til kr. 25,-.
Til festen kom guvernør Jordfald og rotarianere med
damer fra fadderklubben i Tønsberg, klubbene i
Horten, Sandefjord og Larvik, Oslo, Bergen, Drammen,
Hønefoss, Askim, og vår danske vennskapsby Herning.
Sammen med våre 41 egne medlemmer ble det en
festkledd og forventningsfull forsamling på i alt 80 stk.
Programmet begynte med en kort redegjørelse fra
sekretæren om dannelsen av klubben, så talte
guvernøren om hva Rotary er, overlevere charteret til
vår president og festet rotaryknappene i de enkelte
medlemmers knapphull. Presidenten i fadderklubben
holdt faddertale, Askim RK overleverte den såkalte
“vandrende formannsklubbe” som hver klubb kunne
beholde til den neste nye klubb holdt charterfest.
Og så kom gaver og hilsener i rad og rekke, før vi .
...endelig kunne gå til bords.

De førse møtene var
preget av det gode
sosiale samværet.
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Om festen skriver guvernøren i sitt månedsbrev for
oktober at festen “var fortrefflig arrangert - alle forhold
tatt i betraktning - og den forløp i den festligste
stemning. Det var ingen forvirrede eller forvirrende
taler og de “innfødte” hevdet seg med glans”. Vi fikk
mange hyggelige takkebrev etterpå.
Oppbygging og utvikling.

Ingvar Grønnerud var
fra starten av en
bærende kraft i
klubbens liv. Her i
passiar i et hageselskap.
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De første årene av klubbens liv var preget av
oppbyggingen etter krigen. I 1949/50 var det for
eksempel internasjonal strid om opptakelse av tyske
klubber. Ellers bærer korrespondansen preg av at det
var en liten Rotaryverden den gang.
Lykkeønskninger i forbindelse med klubbens charterfest
strømmet inn fra fjern og nær, og for kuriositetens skyld
kan nevnes at vi faktisk har stående invitasjon til å
besøke Acapulco i Mexico fra 1949.
Utvidelse av medlemsstokken var et prioritert område,
og det sosiale aspekt ved møtene var tillagt stor vekt.
Dette kan man bl.a. lese i klubbens brev til Holmestrand
Håndverkerforening 14.9.1956. Foreningen hadde frem
til april det året holdt sine møter på Hotell Societeten,
men hadde nå byttet til Håndverkerforeningens Hus i
Leira 5. Her fremgår det klart at forutsetningen for
klubbens leieforhold var at gårdeieren gikk til innkjøp
av stoppede armstoler, slik at klubben kunne disponere
minst 20 av disse. Leietidspunktet skulle være fra kl.
19.30 til 24.00 hver torsdag, slik at lokalene ikke skulle
disponeres av noen andre den kvelden. Det virket derfor
ikke som om medlemmene hadde tenkt å gå hjem etter
en time.

10 års jubileet ble feiret på Hotel Societeten den 10.
oktober 1959. Det var sendt innbydelser til klubbene i
Herning, Vänersborg og Oslo, samt en rekke
naboklubber. Kuvertprisen var kr. 60.- og da fikk man
3 retters meny med hummer, oksestek og
karamellpudding og 3 forskjellige viner.
Med på festen var 82 deltagere.
Det var 22 egne medlemmer med damer, samt gjester
fra klubbene i : Vänersborg, Tønsberg, Horten, Stokke,
Oslo, Drammen, og Mjøndalen,

1959 - 1969.
Den 15/10-59 fikk Johan Svele holdt sitt yrkesforedrag
“Sild og sardiner”. Under neste møte var det elverksjef
Hof som filosoferte.
Det ble i denne perioden holdt felles møter av styret og
komiteformenn. Dette gjaldt særlig før guvernørbesøk,
og komiteformennene måtte da ha sine rapporter klare.
Som i dag møttes president, og sekretær med
guvernøren for uformelle samtaler før det formelle
møtet.
Under møtet den 12/11-59 gav guvernøren uttrykk for
tilfredshet med de rapportene som ble lagt frem.
Han holdt for øvrig en velformet tale rundt emnet
“Rotaryhjulet”. Deretter gikk man til bords hvor det
ble servert Chateau Briand m/rødvin etc.

Thoralf Eek Iversen i et
av de mange
hageselskapene
somrene bød på.

Det er interessant å lese at man under flere møter hadde
såkalt “Spørsmålsaften”. - Endel medlemmer hadde
under foregående møte fått utlevert et spørsmål hver
som nu skulle besvares. Eksempel: Wulff, Hvis du var
direktør for den norske avdeling madame Tusseauds
vokskabinett, hvilke personer ville du først og fremst
ha i samlingen, og i hvilke situasjoner?
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1.

Johan Bålsrud i snehytta.

2.

Håkon 7. under bjerka i Nybergsund.

3.

Edw. Grieg m/Nina ved pianoet.

4.

Henrik Ibsen under Uret.

Schwartz: En sak har alltid to sider, hvorfor? - Han var
for øvrig glad veien hadde to sider da han kjørte
nedover til byen (glatt), for han hadde bruk for dem
begge.
Hoff filosoferte over en film i to akter han selv hadde
tegnet. Det var riktig festlig. Hoff var i det hele
tatt et meget verdifullt medlem som alltid hadde noe å
bidra med.
Sande Rotary klubbs
charterfest 30 juni 1962
var en stor begivenhet.
I lang tid hadde vi
arbeidet for å få en
klubb i Sande, og nå ble
drømmen realisert.

Som eksempel på variert møteprogram kan nevnes at
man den 3/12-59 hadde stamhusbesidder Wedel
Jarlsberg som foredragsholder. Ved hjelp av tale og
lysbilder tok han medlemmene med gjennom stamhuset
og dets historie.
Under møtet den 25/2-60 var rotaryfruene invitert.
Planteskoleeier Henry Bakken fra Nøtterøy fortalte
om planteskolen, og spesielt om roser. Tilhørerne fikk
høre meget om dette, deres navn og hvordan de var
utviklet. Foredragsholderen høstet velfortjent applaus.
I mars 1960 var man så heldig å ha foredrag av Andre
Bjercke. Som forventet var det både festlig og givende.
En ordkunstner i utfoldelse.
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Under styremøte den 10/3-60 ble man enige om visse
forandringer av klubbflagget, samt innkjøp av flere
flagg.

Regnskapet m/underskudd etter l0-årsfeiringen ble
fremlagt. Presidenten foreslo å sende en konvolutt til
hvert medlem med anmodning om å yte sitt bidrag.
Moskvil var også et medlem som ofte bidro med positive innlegg under møtene. Den 24/3-60,leste han et
vakkert og morsomt dikt om “Olympiaden” som han
selv hadde skrevet.
Kontakten med vennskapsbyen Herning ble holdt vedlike. Under møtet den 31/3 diskuterte man en tur til
Herning i pinsehelgen. - Noe som la litt demper på
stemningen under møtet var beskjeden om at
presidenten Ianke, skulle flytte til København. Brekke
holdt en vakker avskjedstale. - Tilslutt fortalte pastor
Dahle om sine minner fra krigens dager.

Guvernør Conrad Vogt Svendsen i samtale med
Osvald Mathisen.

Den 12.mai s.å. ble møtet lagt til Vestfold Slakteri. Der
opplevde man en hyggelig mottagelse, omvisning, og
god bevertning. Den 20/5 var det intercity-møte på
Horten. Også dette var meget vellykket.
Sande R.K.
Medlemmer av Holmestrand R.K. hadde i lengere tid
samarbeidet med interessenter fra Sande om å danne
en ny R.K. der. Den 14/5-62 ble drømmen til
virkelighet. Sande Rotary Klubb fikk sitt charter.
Charterfest ble avholdt i Sandebørsen, Drammen, den
3o. juni s.å.
I henhold til protokollene var det ofte bevertning og
selskapelig samvær i forbindelse med møtene. Man får
også inntrykk av at egne krefter ble benyttet i stor grad
til foredrag og underholdning for øvrig. At det
selskapelige samvær med årene er noe redusert har

Fra polonaisen ved
Sande Rotary klubbs
charter-fest.
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sikkert noe med den økende bilismen å gjøre.
Når det en sjelden gang ikke var noe møteprogram, ble
innholdet karakterisert som “Røyk og Raddel”. Det
var visstnok Svele sen. som introduserte dette begrepet.
Møtested. dag og tid ble diskutert under flere møter,
og fra juli 1962 ble møtene fastlagt til
Håndverksforeningen, mandag kl. 1830. - Møtene ble
også ofte avviklet i medlemmenes hjem. Under sogne
prest Dahles medlemstid ble også Botne prestegård
benyttet Dahle bidro for øvrig meget til fyldige og gode
program.
Langøya ble ofte besøkt. W. Sommerfelt redegjorde i
flere foredrag for øyas geologiske historie fra den
såkalte silurtiden via permtiden, istiden og frem til vår
tid.

I 1965 ble vårt distrikt
gjenom RI matchet med
distrikt 368 i Japan.
Her brevet fra Kobe
R.K. som informerer om
deres klubb.

Gjennom pastor Dahle ble det ofte formidlet besøk fra
Skottland. En som huskes godt er dr. Erlick.
Han var også med til Langøya. og holdt et foredrag om
Skottlands forhold til England. Han sammenlignet også
Skottland med Norge. Han fant mange likhetspunkter
både i natur, folkelynne, næringsveier og historie.
Apoteker Johannes Sukkestad var også en flittig
bidragsyter. Hans foredrag om naturens legende krefter
i form av urter og, etterhvert andre legemidler huskes
av mange. Det hele begynte i Orienten. Deretter Egypt.
De hadde sogar skrevne legebøker 1530 år før vår
tidsregning. Utviklingen gikk senere til Hellas og videre
til Rom. Det første apoteket i vår forstand ble åpnet i
Bagdad i år 750. Det første i Europa ble opprettet i
Neapel i år 1100. Det første i Norge ble opprettet i
Bergen i 1595. Det var i sannhet mange interessante
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tema som ble luftet og diskutert,
bl.a. speidersaken. Man fikk Albert Holst, en av de
eldste speiderlederne i Vestfold som foredragsholder.
Han fortalte om Sir Robert Baden Powells forsvar av
Mafeking, under Boerkrigen og hans spesielle måte å
trene sine soldater på. Da han kom tilbake til England
arrangerte han den første speiderleir på øya
Browsea og skrev boken “Scouting for boys”. Bevegelsen fikk som kjent en rivende utvikling.
Under møtet den l/l0-62 opplyste presidenten at møtene
ville bli flyttet fra Håndverkerforeningen til Hans
Bergersens restaurant.

1964 - Meny fra 15 års
jubileet.

Her gjengis i sin
helehet brevet fra
Rotary Internasjonal
som bekrefter at
Holmestrand Rotary
Klubb er opptatt som
medlem av Rotary
Internasjonal og
“charteret “i.h.t. R.I.s
bestemmelser.

Vår “ Fødselsattest”
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1969 - 1979.
Rapporten fra klassifikasjonskomiteen av 26.sept. 1969
meddeler at klubben har 33 medlemmer hvorav 3 er
senior aktive og en er “Honorary Member” .
Medlemmenes gjennomsnittsalder var 53 å r. Komiteen
innstilte i sitt møte 25.9.69 på at 5 ledige klassifikasjoner
skulle bli besatt. Noe nærmere om dette framgår ikke
av arkivet.
Vinteren 1971 - 1972.
Det var på denne tiden en svært god kontakt mellom
vår klubb og Rotaryklubben i St. Ives i Huntington i
England. Vår kontaktmann i denne forbindelse var Jens
Berntsen og den engelske ildsjelen var Gordon
Reeson i St.Ives.

Fra sommermøtet i
1965

Ved juletider i 1971 ble det fra den engelske klubben
gitt uttrykk for at to ektepar fra St.Ives-klubben
ønsket å komme til Holmestrand i august måned 1972
og bli her i 2 til 4 uker.
Det ble lagt opp en fin plan for dette gjesteoppholdet.
Jens Berntsen var primus motor og en dyktig
organisator. Mange av klubbens medlemmer med
ektefeller støttet også helhjertet opp om arrangementet
som ble avviklet i månedsskiftet mai/juni 1972.

Sommeren 1973.
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I første halvdel av juni 1973 hadde vår klubb igjen besøk
av rotarianere fra St.Ives i England. Nok en gang ble
nye band knyttet mellom klubbvenner på begge sider
av Nordsjøen.

25-årsjubileum.
Den 19. oktober 1974 markerte Holmestrand
Rotaryklubb sitt 25 års-jubileum med stor fest i
Samfunnshuset med Tore Greaker som president.
Klubben hadde på dette tidspunkt 35 medlemmer
hvorav 5 fra det første styret, nemlig Leif Hovde,
Gunnar Helle, Eimar Wulff senior, H. Chr Nyrerød og
Ingvar Grønnerød.
I denne forbindelse ga klubben en gave på kr.3.000.- til
Handicapidrettslaget i Holmestrand.
Stipendiater.
I Rotaryåret 1974-75 ble fem vestfoldinger tildelt
stipender fra Rotary Foundation. Terje Gustafson,
fra Holmestrand fikk et såkalt “Graduate Fellowship
of Rotary Foundation”.

Nils Vøyen, her knipset
på sommermøtet hos
Thorleif Aslestad.

Mottakeren benyttet stipendet til et års studium i
marinbiologi ved “University of Miami i Florida.
Stipendiaten hadde under studieoppholdet med seg sin
kone Elisabeth og sønnen Einar på halvannet år.
På vårparten i 1975 ble ideen om et såkalt “Group
Study..Exchange” opplegg i Rotary-regi lansert. Vår
klubb tok opp tanken. En tilsatt ved “Nordisk”
Roar Viker fra Drammen fikk tilbudet og slo til.
Han skrev en grundig og grei rapport datert 30.06.75
etter sine fire ukers studier i USA. Dertil sendte han
et fint takkeskriv til vår klubb datert 20.08.75.
Rapporten og takkeskrivet finnes i klubbens arkiv
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Nordenstevne i Vänersborg.
Til det årlige Vennskapsbystevnet i regi av “Foreningen
Norden”, denne gang i den svenske byen Vänersborg i
slutten av mai 1976, reiste fire rotarianere med
ektefeller. På en av stevnedagene ble det lagt opp til et
spesielt Rotaryarrangement som “våre utsendte” hadde
stor glede av å delta i.
Holmestrand Rotaryklubb 30 år.
Den 20.oktober 1979 markerte Holmestrand
Rotaryklubb at den hadde virket i 30 år. Jubileet ble
feiret med stor fest på Hotell Societeten.
Tre av klubbens chartermedlemmer deltok også, nemlig
Ingvar Grønnerød, Gunnar Helle og Thorolf EekIversen. Den daværende distriktsguvernøren Frithjof
Iversen fra Kragerø deltok også i feiringen. President
i jubileumsåret var Kjell Munthe.
De ukentlige møtene
Gjennom alle årene i perioden 1969 - 79 hadde
Holmestrand Rotaryklubb god oppslutning om de
ukentlige møtene. Både eksterne foredragsholdere/
kåsører og klubbens egne medlemmer gjorde sitt til at
mandagsmøtene var noe vi så fram til med interesse.
Glimt fra
sommermøtene 1965

“Peismøtene” som fra tid til annen ble holdt hjemme
hos medlemmene på ordinær mandagstid, der også
ektefellene deltok ganske aktivt i samtalene og
diskusjonene, var noe alle sluttet godt opp om.
NB: Muligens vil det være noe å tenke på om vi bør
«gjenopplive» denne møteformen.
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Distriktskonferansene i årene 1969 - 79.
Til de årlige distriktskonferansene som avvikles om
høsten gjerne over 2 til 3 dager, har klubben vært
representert av presidenten og et annet medlem av
styret. Begge utsendingene har vanligvis også hatt sin
ektefelle med. Konferansene ble avholdt på følgende
steder i perioden 1969 -79:
Gol, Kristiansand, Tønsberg, Bø, Sandefjord, Arendal,
Rauland, Kristiansand, Tønsberg, Rauland og Rauland.
Bortkomne bilder.
Den eneste gjenlevende av klubbens chartermedlemmer
Ingvar Grønnerød som nettopp har fylt 90 år, etterlyste
for en del år siden bilder, muligens kopier, av den
engelske maleren/grafikeren William Hogarth (1697 1764). Bildene ble gitt til klubben av Albert Gjerdrum,
president i tiden 1953-54. Klubben hadde da sine møter
i Håndverkeren. Hvor er disse bildene blitt av ? Kan
de oppspores ?

Rotarystipendiat Terje
Gustafson fotografert
på distrikskonferansen i
Kristiandsand 1976.
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1979 - 1989.
Besøk fra Herning 15. mai 1980.
Etter en vellykket feiring av 30 års jubileet, sto nye
oppgaver og ventet. Holmestrand’s vennskapsby i
Danmark, Herning har tidligere vært reisemål for mang
en utflukt. Nå sto en stor visitt for tur. Det naturlige
tidspunkt måtte fra vårt synspunkt være 17. mai, som
dette året ble en skikkelig langweekend. Den 17. mai
om morgenen hentet vi våre danske venner i Larvik.
På forhånd hadde vi fordelt våre vertskapsplikter, og
et 30 talls dansker fikk på denne måten oppleve
17. mai feiringen med barnetog og
formiddagsarrangementer. Kl. 16.00 var det duket for
et stort fellesarrangement i kantinen til Huseby
Møbelfabrikk med Agnes og Kåre som vertskap. Her
hadde en lagt opp til cocktailparty, og bespisning.
Den 18. hadde vi omvisning på noen av de attraksjoner
som vi følte var spesielle for oss.
Hvalfangst museet i Sandefjord, og Verdens Ende var
sentrale i dette opplegget.
Ungdomsleir.
Ungdomsleir. I 1980 sto
vi som vertsby sammen
med Grimstad og
Gimsøy. Her er noen
av deltagerene samlet
på en rundtur i Oslo.
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Klubbene i distrikt 229 hadde siden 1979 stått som
vertskap for de årlige internasjonale ungdomsleire.
Denne jobben hadde gått på omgang, og i 80 var turen
kommet til vår klubb.
Sammen med klubbene Grimstad og Gimsøy i Skien
sto vi i tidsrommet 13.-18. august som verter for en
gruppe ungdommer fra hele Europa. Hensikten med
besøket var at ungdommene skulle lære hverandre å
kjenne, samt få anledning til å lære noe om norsk kultur,
skikk og bruk og familieliv. Klubben arrangerte

velkommenfest på Casino, og neste dag var det
omvisning i Holmestrand. Fredag 15. august var vi på
sightseeing i Oslo, og lørdag dro vi på båttur til Mølen.
Blindesakslaget.
Et årvisst arrangement i denne perioden var innsatsen
for Blindesakslaget. Klubben hadde i mange år et godt
samarbeide med denne foreningen. I praksis artet en
del av samarbeidet seg slik at klubben la et av sine møter
sammen med møtet i Blindesakslaget.
Så sto Blindesakslaget for programmet, solgte lodd og
orienterte om de forskjellige sidene av sin virksomhet.
Englandstur.
Oppover på 70 tallet hadde vår klubb flere besøk av
engelske rotarianere. Tanken om gjenvisitt
hadde nok vært luftet mange ganger, og nå så det ut til
å skulle bli en realitet. I invitasjonen til samtlige
medlemmer skrev Hans Petter bl.a. at hensikten med
turen var å besøke engelske rotaryvenner.
Siden det ble lagt opp til en ukes tur måtte man jo finne
på noe annet også, og det ble derfor ikke lagt skjul på
at turen ville få en meget sosial karakter med
teaterbesøk og rikelig tid til handling og museumsbesøk.
14.oktober 1984 dro følgelig 7 personer på tur til England. Det var Turid og Per Hegg, Alfhild og
Erik Ekeli, Rita og Hans Petter Harestad, og vår første
australske utvekslingsstudent Julia Stevenson.
Fra Rotarysynspunkt var selvfølgelig høydepunktet
møtet i Berkhamsted RK, hvor vi tilbragte en dag. Her
fikk vi omvisning på stedet, vi ble med hjem til middag,
og om kvelden var det fest.
Ellers tok vi for oss av Londons store kulturtilbud. Av

På englandsturen hadde
vi eget underholdnings
program. Her Per Hegg
som tryllekunstner.
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høydepunktene her skal nevnes teaterbesøk hvor vi så
en musikal med Tommy Steel i hovedrollen. Vi besøkte
også kjente turiststeder som Madame Tussauds og
Tower of London.
Distriktssamling 1987.
En av de store Rotary begivenheter i denne perioden
må være distriktssamlingen som vår forening arrangerte
28 mars 87. Fra det fyldige programmet daværende
president Einar Løken kunne vise til var innledning ved
guvernør Kristian Fahlstrøm og ordfører Manni Nordli.
Forøvrig sto ungdomsutveksling, aktive eldre og
Poliopluss på kartet.

Einar Løken. på
distriktssamlingen i
1987, som klubben
arangerte.

Ellers var det gruppemøter og work-shops inntil
distriktssamlingen gikk til plenum for å avslutte ved
ink.guv. Leif Ellingsen.
En egen post hadde Inner Wheel, hvor foreningen ble
presentert ved sin ink. distriktspresident.
En av de sakene klubben arbeidet mye med i denne
perioden var Poliopluss. Rotarys store kamp
mot polio, som gikk på verdensbasis, og hvor vi ble et
tannhjul i det store maskineriet. Kampanjen ble i vår
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En gave til våre engelske venner. Hans Petter Harestad
overrekker Henry Myers bytegning av Holmestrand.

klubb ført med stor entusiasme av samfunnskomiteen,
hvor Hans John Finberg var primus motor.
Spesielt må trekkes fram lotteriet som ble arrangert og
hvor 1.000 solgte lodd a’ kr. 50.- la grunnlaget for å
oversende et langt større beløp til Polioplusskampanjen.
Ellers har Peismøtene hatt en sentral plass i klubbens
indre liv, og fra klubbens arkiver har vi funnet frem til
et referat fra et peismøte som ble avholdt på. Hotell
Avilo Palace på Lanzarote den 12.2.86.
Her laget Per og Erik peismøte for de øvrige rotarianere
på stedet, og holdt på denne måten møteprosenten oppe.
Fra det møtereferatet fortelles videre om den innsats
fruene la for dagen i den praktiske avvikling av
arrangementet. Vel blåst.
Til klubbens indre liv hørte også de årvisse turene til
skytebanen på Eplerød med. Her sto familien Løken
sentralt, og det spørs om ikke mange av våre barn har
fått med seg en spirende skyteinteresse fra disse
familieturene.

President ved 40 års
jubilet i 1989
Magne Aven

40 årsjubileum 14. oktober 1989.
Siden 30 års jubileet hadde vår by fått nytt hotell, og
det var derfor ikke uten en viss stolthet og glede klubben
ved dagens president, Magne Aven, kunne invitere til
40 års jubileum på det nye Holmestrand Hotell. I
jubileumsåret hadde klubben 45 medlemmer, jubileet
ble avviklet med et 80 talls deltakere, med gjester fra
inn og utland. Tønsbergs Blad skrev bl.a. fra jubileet,
og trakk frem ordfører Manni Nordlis tale, hvor
ordføreren viste til det positive i Rotary som toleransefremmende organisasjon, som et sted hvor det sies nei
til pessimisme og nedbrytende krefter. Foreningen
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hadde heller aldri benyttet seg av sin rett til å utnevne
Paul Harris fellows. Det kom derfor som et høydepunkt
under jubileumsfeiringen at klubben utnevnte hele 4
personer til Paul Harris fellow. Prisen tilfalt
chartermedlemmene Thorolf Eek-Iversen, Ingvar
Grønnerød og Johan Holten, samt forfatteren Kåre Holt
for hans omfattende forfatterskap.

Vårt årlige sommermøte
på Kommersøya. Her er
det Kåre Skarrebo som
er avbildet.
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I 1987 var vi ansvarlige for den årlige distriktssamlingen. Her
gjengis det fyldige programmet.

1989 - 1999.
Nye vedtekter.
Den første juli 1992 trådte klubbens nye vedtekter i
kraft. Vedtektene ble vedtatt på klubbmøtet
24. august 92, og var resultatet av en lang og
møysommelig prosess. Tidligere hadde man holdt
seg til Rotarys standardvedtekter, men nå hadde man
fått sine egne. Det endelige resultat foreligger nå som
trykksak i klubbens arkiv, og er i dag med på å gi
føringer for klubbens indre liv.
Leslie Klosterman.
I 1992 fikk vi også en ny utvekslingsstudent. Det var
Leslie Klosterman fra Dallas i Texas.
Tønsbergs Blad hadde i sakens anledning et oppslag
over 5 spalter, med intervju av studenten.
Her forteller hun bl.a. at Holmestrand er svært
forskjellig fra Dallas. Forstaden hvor familien
hennes bor har 90.000 mennesker (10 ganger
Holmestrand ), ellers bor det 2 mill. i Dallas.
Vi noterer også at hun hadde merket seg at alt var
dobbelt eller tre ganger så dyrt som hjemme, og at hun
ønsket å se hvordan et sosialistisk samfunn fungerer i
praksis.

Tønsberg Blad hadde
22.08.92 en fyldig
omtale av vår nye
utveklingsstudent Leslie
Klosterman

I denne sammenheng skal en legge til at Annette
Rønningen samtidig reiste til USA på et tilsvarende
opplegg. På møtet 05.10.92 kunne Erik overbringe
Annettes hilsninger, hvor hun bl.a. berettet om at
kontakten med distriktets 8 rotaryklubber var på gang.
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Etikk og Yrke.
Av møteprogrammene denne perioden må nevnes vårt
program om yrkesetikk, hvor fabrikksjef
Pål Vigeland og sokneprest Jan Klausen innledet. I en
bred reportasje skriver bl.a. Tønsbergs Blad Yrkesetikk er årets tema for yrkeskomiteen i
Holmestrand Rotaryklubb. Da de kalte inn til debatt
mellom fabrikksjefen på Hydro Aluminium og
soknepresten hadde man nok ventet seg adskillig mer
uenighet enn det i virkeligheten ble.
Etikk og profitt kan nok være harde konkurrenter, sa
sognepresten, men etiske tiltak vil ofte øke profitten
og inntjeningsevnen. Fabrikksjef Pål Vigeland mente
at gode verdier som basis for virksomheten var viktig
for god inntjening. Nøysomhet er et begrep som har
fulgt Hydro fra starten, og som også preger oss i dag.
Til tross for at de to debattantenes vidt forskjellige
utgangspunkt var de derfor stort sett enige.
Ny Paul Harris Fellow.

Menyen fra 40 års
jubileet. Dagen ble
feiret med en stilfull fest
på hotellet.
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På styremøtet 08.03.93 ble det vedtatt å utnevne Erik
Ekeli til Paul Harris Fellow. Utnevnelsen skjedde på
hans 60 års dag den 14.03, mens formell utnevnelse
senere vil skje i klubben den 29.03.93. Utnevnelsen ble
behørig omtalt i bl.a. Rotary Norden, hvor det bl.a. sto
“Holmestrand RK har hedret vårt medlem Erik Ekeli
med utmerkelsen.PHF for - som presidenten Hans
Narverud sa det da han overrakte medaljen kjempeinnsats som medmenneske for rotarybevegelsen.
Det er gjennom medlemmer som deg at Rotary får et
fundament som bevegelsen kan bygge videre på og som
gjør at Rotary snart kan feire sitt 90 års jubileum.
Gjennom deg forstår vi at Rotarys motto og formål
ikke er så fjerne og høyttravende som det

noen ganger kan virke». Erik Ekeli takket for hederen
- «Livet er et samspill mellom å gi og få,
mellom å så og høste. Slik er det også med Rotary.
Unngår du tillitsverv og arbeidskrevende
oppgaver, er ikke utbyttet av medlemsskapet, noe annet
enn at du passivt kan nyte glansen av - Rotarys ry,
nasjonalt og internasjonalt. Hvis du derimot mener at
de idealer Paul Harris stilte opp er verd å leve etter,
blir du en rotarianer som gir av dine evner, kunnskaper
og tid til beste for andre, og som oppdager at det er du
selv som får den største gevinsten. Den “rente” du får
utbetalt stiger med innsatsen og den er skattefri».
Distriktssamling 30.04.94.
I 1994 arrangerte vår klubb igjen distriktssamling.
Denne gang var det sendt ut innbydelse til 43 klubber.
42 sendte deltakere. Totalt ble det derfor 111
rotarianere som benket seg på Biorama, sammen med
klubbens medlemmer. Arrangementet fulgte tidligere
spor, og fungerte som avspark på det nye rotaryåret,
med work-shops og foredrag av guvernøren.
I 1994 finner vi interesse for byen i møteprogrammene.
6. juni hadde vi et møte hvor Trond Frøyland og Per
Jan Jørgensen dekket temaet om Holmestrand som
lokalsamfunn under utvikling.
Bakgrunnen var bl.a. over 3 mill i omstillingsmidler som
Holmestrand skulle bruke, og hvor et mye omdiskutert
handlingsprogram la føringer for anvendelsen av disse
midlene.

Odd Hanekamhaug var
i flere år primus motor i
våre selskapeligheter.
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Tara Bernhard fra Australia.
I 1995 kom klubbens 5 utvekslingsstudent. Det var
Tara Barnard fra Australia, hennes rådgiver var Per
Schjeldrup, og verter var Jan Ivar Huseby, Erik Ekeli,
Per Hegg og Terje Karlsen. Som et apropos til dagens
utvekslingprogram må nevnes et 3-min. Johan Svele
holdt på samme møte. Her fortalte han om sine
erfaringer fra en rundreise i USA for 40 år siden, hvor
han som ung mann hadde nytt godt av Rotarys
gjestfrihet.
Krabbefest.
Foruten de tradisjonelle årsfestene og arrangementer
med damer var det en type festlige arrangementer som
etter manges mening utmerket seg i denne perioden Krabbefestene.. Foreningen hadde nå gått bort fra å ta
med damer. Nå ble det arrangert «guttefest». I tillegg
til krabbe og nogo attåt ble det lagt frem tusjpenner, og
fineste (frekkeste!) tegning på duken ble premiert. Ved
en av disse anledningene hadde vi fatt med oss Olaf
Brastad som primus forsanger og historieforteller.
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Erik Ekeli blir utnevnt til Paul Harris Fellow av Hans Narverud.
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Holmestrand Inner Wheel Klubb.
Klubben ble stiftet 1. juli 1960 som klubb nr. 2 i Vestfold
- norsk klubb nr.0022 og overseas club No 218.
Initiativtager var Inger Ianke, som kontaktet Tønsberg
Inner Wheel Klubb som var den første Inner Wheel
Klubb i Vestfold, og som ble vår fadderklubb.
Inger Ianke flyttet til Danmark og ble ikke tatt opp
som medlem før i 1969, men regnes allikevel som
chartermedlem. Andre gjenlevende som var med fra
begynnelsen er:
Eva Eek-Iversen, som ble utnevnt til klubbens første
æresmedlem på sin 85 års dag, Else Marie Kalager,
Grete Schwartz og Solveig Ågedal.
Klubben fikk sitt charter ved en festlig tilstelning på
“Solhøyden” 20.oktober 1960.
President i Tønsberg Inner Wheel Klubb var da Else
Haraldsen.

Eva Eek Iversen og
Anne Marie Vøien
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Vår klubbs første president var:
1960/61 Ingrid Wulff.
Deretter fulgte:
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71

Ingebjørg Helle
Solveig Schrøder
Eva Eek-Iversen
Eva Eek-Iversen
Reidun Greaker
Freydis Brekke
Hiltrud Berntsen
Solveig Aslestad
Gerda Servoll
Liv Myhren

1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99

Grete Schwartz
Inger Ianke
Anne-Lill Fasting
Anne Marie Vøien
Ingrid Wulff
Aud Henningsen
Ingebjørg Helle
Alfhild Ekeli
Eva Eek-Iversen
Oddrun Smith Johansen
Gerd Verem Henriksen
Reidun Greaker
Jorunn Lie
Liv Myhren
Valgjerd Lindefjeld
Anfrid Norunn Sagen
Randi Andersen
Gerd Hamer
Britt Steen Jensen
Solveig Munthe
Grethe Hammersborg
Oddrun Smith Johansen
Berit Frøyland
Anfrid Norunn Sagen
Turid Hegg
Liv Myhren
Gudrun Løvaas Haune
Bjørg Sydhagen Jørgensen

Alfhild Ekeli

Klubben har hatt distriktspresident.
1972/73
1992/93

Ingebjørg Helle
Liv Myhren

og nåværende 2.vise distr.president 2000/01 Anfrid
Norunn Sagen
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De første årene hadde klubben formiddagsmøter, privat
eller på “Kaffistova”, men da det etter hvert ble en del
yrkeskvinner blant medlemmene, gikk vi i 1965 over
til kveldsmøter og da på “Gjesten Kro”.
Juletilstelninger og årsmøter ble ofte holdt privat - med
litt ekstra bevertning.
I mange år har vi nå holdt til i Helse- og
Velferdssentralen, først på torget, så i Backergården
og nå på Kjærsenteret. Betingelsen for å få låne lokaler
her er at vi stiller med frivillig kjøkkentjeneste et visst
antall ganger i året. Da sentralen var på torget, var det
noen medlemmer som påtok seg utkjøring av middager
til hjemmeboende eldre.,

Eva Eek-Iversen var
president 1963/64 1964/65 - 1979/80

Klubben har et vakkert flagg - håndmalt, med “utsikten
over Holmestrandsfjorden som motiv, - opprinnelig malt
av Elise Foss. Da beholdning har tatt slutt, har Reidun
Greaker påtatt seg å male nye flagg.
Vårt flotte presidentkjede med navneskilt for alle
presidenter ble anskaffet i 1967. Senere ble det også
past- president nål.
I oktober eller november har vi peismøter - gruppevis
og privat, og da blir et aktuelt tema tatt opp til
diskusjon.
I mars har vi i mange år hatt “sildemøte” og invitert
medlemmer av Holmestrand- og Sande Rotary Klubb
med ektefeller, og da forsøker vi alltid å finne et
interessant emne for kveldens foredrag.
I mai eller juni har vi tur “ut i det blå” og har opp
gjennom årene fått med oss adskillig kunst og kultur
innen rekkevidde.
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Når det gjelder veldedighet har vi støttet flere
prosjekter, både internasjonale, nasjonale og lokale.
Vi har et SOS-barn i Nairobi, Kenya, som vi hele tiden
har god kontakt med.
I mange år var vi opptatt av “Family Planning” i India,
som førte til heftige diskusjoner rundt omkring i
klubbene. Bidrag ble derfor gitt i form av en konvolutt
med eller uten innhold.
Stapnes-prosjektet på Madagaskar ble en stor sak i
mange år, og takket være samarbeidet med Det norske
Misjonsselskap fikk norske Inner Wheel-klubber sendt
over utstyr og forbruksvarer til et sykehus for spedalske
i Bekoaka. Foruten penger sendte vi bandasjeruller
(revet av laken etc), avlagte strømpebukser (til
beskyttelse av bandasjer), briller, strikkegarn/pinner osv.
Med jevne mellomrom støtter vi Redd Barna, Amnesty
International, Røde Kors, forsking på Alzheimer og
forskjellig annet.

Bedriftsbesøk sammen
med Rotary i 1986.

Vår store hjertesak er for tiden “Aksjon narkotikahund”.
Vi gir også bidrag til flere av Rotarys prosjekter:
“Handicamp”, Polio Plus, Kofoedskolen og Rotarys
Ungdomsfond.
I 1968 var 8 medlemmer fra vår klubb sammen med 48
andre gjester hos Inner Wheelere i distrikt 7 i
England, og dette resulterte i engelsk vennskapsklubb
for både Rotary og Inner Wheel i Holmestrand med
god kontakt og mange besøk begge veier.
Våre andre vennskapsklubber er Vänersborg i Sverige
og Struer i Danmark, som vi også periodevis har hatt
god kontakt med.
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I flere år var vi før jul på besøk på Solbø Sentralhjem
med trekkspillmusikk, julenisse, ballonger, godteposer
ete. Penger til dette skaffet vi ved en bingoaften.
Vi forsøker alltid å skaffe gode foredragsholdere til våre
medlemsmøter hver annen tirsdag i måneden, og
selv bidrar vi med egoforedrag og et 3 min. innlegg
med valgfritt tema i tur og orden.
Holmestrand Inner Wheel Klubb har for tiden 29
medlemmer og er dette året dyktig ledet av Bjørg
Sydhagen Jørgensen.

Inner Wheel er en uvurderlig medspiller i klubbens liv. Her er Aud
Henningsen guide ved ungdomsleiren i 1980.

32

Holmestrand Rotaryklubb og
ungdomsutvekslingen.
Av Erik Ekeli
Begrepet ungdomsutveksling var fram til 1984 nærmest
et fremmedord i vår klubb. Det var et tilbud enkelte
godt informerte Rotarymedlemmer benyttet seg av for
å få et rimelig utenlandsopphold for sine håpefulle.
Aktiv utveksling av betydning var det særlig
Kongsvinger-klubbene, med Olav Nygaard som admini
strator, som bedrev. Den samme Nygaard var det som
nærmest «lurte» vår klubb inn i utvekslingsprogrammet.
I 1984 hadde han en australsk pike han ikke hadde
norske vertsforeldre til. En henvendelse til vår klubb
resulterte i tre vertsforeldre til Julie Stevenson, som
dermed ble vår første utvekslingsstudent.
Hva var det klubben hadde begitt seg ut på ?

Som vi alle vet, står det i Rotarys formålsparagraf at vi
skal arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom
vennskap over landegrensene. I erkjennelsen av at
dagens ungdom representerer morgendagens samfunn
på vår klode, finner Rotary det fornuftig og nødvendig
å satse på internasjonalt ungdomsarbeid for å nå denne
målsetning. Da vi vil at denne verden skal bli et bedre
bosted, må vi overvinne hatet og mistenksomheten
overfor det ukjente.

Julie Stevensen fra
Australia ble vår første
utvekslingsstudent.
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Personlige bekjentskaper har til alle tider vist seg å være
det som best fører til forståelse, respekt og vennskap; uavhengig av hudfarge og religion. Nettopp denne
direkte metoden benytter ungdomsutvekslingen seg av.
Det gjør den unik. Gjennom personlig kontakt får det
fremmede bokstavelig talt et ansikt, som ved nærmere
bekjentskap viser seg å bli temmelig likt ditt eget. Bak
det ukjente og fremmede skjuler det seg et menneske
med de samme forhåpninger og krav til livet som deg
selv.

Tara Bernhard fra
Australia.

Denne enkle, men likevel så fundamentale sannhet, - at
mennesket som sådan er det samme hvor det enn
befinner seg, er det innerste budskapet Rotary ønsker
å formidle gjennom sitt utvekslingsprogram. Som en
verdensomspennende organisasjon med 1,2 mill.
medlemmer fordelt på 25.000 klubber i mer enn 170
land, har Rotary en enestående mulighet til å tilby
verdens ungdom et utenlandsopphold.
Innenfor denne hæren av godviljens menn og kvinner,
er det bygd opp et apparat som på en sikker måte tar
vare på de unge. Det settes meget strenge krav til alle,
både studenter og vertskap. Men utbyttet er stort. I
enkelte tilfeller livsbestemmende.
På verdensbasis utveksles det år om annet over 9000
ungdommer. Innenfor dette programmet har vår klubb
deltatt aktivt de siste 15 årene. Julie Stevenson fra
Heathcombe R. C. syd for Sydney var en meget god
ambassadør for ungdomsutvekslingen. Klubbens
medlemmer fattet interesse for dette arbeidet. Det har
resultert i at fra 1984 til 1999 har følgende
Holmestrandsungdommer fått ett års opphold i USA
eller Australia: Erling Fæste, Kari Aven, Annette
Rønningen, Thomas Narverud, Anders Andreassen og
Joachim Breen Nilsen.
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Til gjengjeld har Julie Stevenson fra Australia, Kathie
English fra Australia, Todd Drayna fra USA, Leslie
Klosterman fra USA, Tara Bernhard for Australia og
Elisabeth Ann Havey fra USA alle fått oppleve et år i
Holmestrand og Norge.
Det personlig utbyttet hver og en har fått ut av sitt
opphold, kan vanskelig beskrives i ord. Men felles
for alle er at de har lært en fremmed kultur å kjenne og
lært et fremmed språk så det sitter i ryggmargen.
Videre har de opparbeidet større toleranse for
medmennesker og knyttet et nettverk av personlige
kontakter til nytte og glede senere i livet. Samtidig har
de, - og det er kanskje ikke det minst viktige,
vært ypperlige ambassadører for sitt eget land og kultur.
Alt dette er en uvurderlig bagasje å ta med seg
ut livet.
Klubben sterke engasjement førte til at undertegnede
kom med i organiseringen av utvekslingsarbeidet
på distrikts- og landsplan. I tidsrommet 1989 til 1993
som DYEO for vårt distrikt 2290, Det var en
krevende jobb, men den positive kontakten med
studentene og distriktets klubber, ga meg mine rikeste
Rotaryår. At jeg i 1993 mottok Paul Harris-medaljen
for innsatsen, gjorde meg både stolt og ydmyk.
Hva har utvekslingsarbeidet så hatt å si for klubblivet.
Det å skulle ta ansvar for en tenåring et helt år, er ingen
spøk. Det blir ikke lettere ved at vedkommende
i utgangspunktet ikke snakker norsk, har en annen
kultur og religion,- har fremmede matvaner osv. Ikke rart at klubbens medlemmer i begynnelsen var
skeptiske til et slikt prosjekt ! Men i årenes løp har
vi fått en kjerne av familier som har fått erfaring som
vertsfamilier. Uten forkleinelse for andre vil jeg få takke
Vigdis og Hans for innsatsen. Hele tre studenter har
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de åpnet sitt hjem for! La meg også spesielt få takke
mødrene i vertsfamiliene. En student i familien er nok
en berikelse, men det betyr ekstra arbeid for husmoren.
Uten den innsats dere har ytt, kunne ikke klubben ha
gjennomført så mange utvekslinger. Tusen takk skal
dere ha, alle sammen.
Samarbeidet mellom vertsfamiliene har også uten tvil
vært positivt for samholdet i klubben. Vi har alle
blitt bedre kjent med hverandre, fordi vi har hatt en
felles oppgave å løse. Videre har studentens blotte
nærvær på klubbmøtene vært en påminnelse for oss alle
om at Rotary er en verdensomspennende organisasjon
med klare målsettinger.
12 ungdommer har hittil nytt godt av klubbens
engasjement i Rotary’s 1-års utvekslingsprogram. I
tillegg har vi formidlet deltagelse for et 10-talls
ungdommer i Rotary’s sommerleire i inn- og utland.
Bombastiske programerklæringer og edle
formålsparagrafer holder ofte ikke mål når de blir prøvet
i virkelighetens verden. Vår klubb har med sitt
engasjement bevist at Rotary’s motto «Service above
self» kan gjennomføres til beste for alle. Det er et
stykke praktisk Rotaryarbeid vi med rette kan være
stolte av, og som jeg håper klubben vil føre videre.
Verden trenger det!
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Holmestrand Rotaryklubb og
Rotary Foundation.
Av Erik Ekelid
Vi må vel med hånden på hjertet innrømme at vi opp
gjennom årene ikke har profilert oss særlig sterkt i
lokalsamfunnet. For det første er ikke Rotary en
utadvendt humanitær organisasjon. For det andre, de
innsatser vi har gjort i lokalsamfunnet med
arrangementer for eldre, økonomisk støtte til
blindeforbundet, stilt som bøssebærere ved TV aksjoner
ol., har foregått i stillhet.
Derimot har klubben vært en flittig bidragsyter til Rotary Foundation.
Fondet, som er en separat organisasjon ved siden av
R.I., ble opprettet i 1917. I år rangeres det blant de 6
største fond i verden og deler ut over 420 mill. nkr.!
Midlene, som rotarianere verden over gir, har fondet i
hovedsak benyttet til studiestipendier , G. S. E.
programmet, 3-H programmet og Polio plus
programmet. Det siste er en verdensomspennende
oppgave, som tar sikte på befri verden for polio gjennom
vaksinering av verdens barn. Målet er at dette skal
være gjennomført til Rotarys 100 års jubileum i 2005!
Vår klubb har årlig gitt betydelige midler til fondet. I
følge oppgaver fra fondet har klubben til nå bidratt
med 20,316 dollar. I tillegg klarte vi med god hjelp av
Hans Finberg å samle inn 12.852 dollar til Polio
pluss prosjektet! Et resultat som brakte oss i teten
blant norske klubber. Vårt samlede bidrag beløper seg
dermed til 242,000 kroner!

Terje Gustafson, tildelt
studiestipend gjenom
Rotary Foundation i
1975
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I 1975 lyktes det klubben å tildele vårt bysbarn Terje
Gustafson, et studiestipend gjennom
Rotary Foundation! Det var stor konkurranse om
stipendiet, men ved iherdig innsats av Trygve Myhren,
ble vår kandidat foretrukket. Stipendiet brukte
Gustafson til et års studier i Marin Biologi i USA.
Her forteller Terje selv hva han og familien opplevde
i Miami:

Klubben hadde flere
prosjekter, som skaffet
penger til forskjellige
tiltak rundt om i verden.
I 1987 samlet vi inn et
hyggelig beløp til
Polioplus aksjonen.

I 1975/76 ble distrikt 129 (Vestfold, Telemark, Agder)
tildelt et Graduate Fellowship til bruk i Distrikt 699
(Sør-Florida, Bahamas). Jeg ble den heldige stipendiat
fra Holmestrand Rotary klubb. Primært med Trygve
Myhren, Erik Ekeli og Oddvin Stridahl som
støttespillere. Selvvalgt studiested var University of
Miami-Marin School.
Valgte studieemner var oseanografi, ressursøkonomi/
havrett og hydrodynamikk, for å bygge på min
bakgrunn i marinteknologi og marinbiologi. Studiet
ga uvurderlig engelsktrening og interessante nye
vinklinger på kystressursutnyttelse. Jeg jobbet også
deltid i et føderalt forskningsprosjekt i Sør Florida, ledet
av min faglærer Dr. Bruce Austin. Dette omfattet
økonomisk og biologisk analyse av sportsfiske,
selvforsyningsfiske og kommersielt fiske, hvorav det
første var økonomisk viktigst. Min jobb var å intervjue
fiskerne når de landet fangsten sin - morsomt!
I ettertid har jeg integrert fagene i min dr.ing. grad i
fiskeriteknologi (N.T.H. 1981), og hatt stor nytte både
av fag og engelsktrening i undervisningen av Noradstudenter i fiskeriteknologi ved NTH 1980-87.
Dessuten har den faglige bakgrunnen vært svært nyttig
i miljøpolitisk virksomhet de senere årene.
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Vertsdistriktet, distrikt 699, var et meget internasjonalt
og aktivt distrikt. Jeg ble invitert til å holde
foredrag om Norge og internasjonal forståelse i 10
forskjellige Rotaryklubber, bl.a. Miami City, Miami
Downtown, Miami Shores, Miami Beach Boynton
Beach, West Palm Beach, Pompano Beach, Bal
Harbour og Freeport. Mottagelsen var overalt utpreget
inkluderende og vennlig, fra min første opptreden i
World Understanding Week i Miami Beach, til den store
distriktskonferansen i Freeport der flere
stipendiater var samlet. Vi fikk gode Rotary kontakter
både på Bahamas, i Sør-Florida og i Rotary
International’s hovedkvarter i Evanstone, Chicago, der
vi møtte en vennlig styrer for Rotary Foundations
stipendier, Mr. James Barnet.
Min kone Elisabeth og vår eldste sønn Einar, den gang
2 år var med til Miami. Vi bodde i forstaden Coral
Gables syd i byen. Noe av det mest positive ved
oppholdet var at et så stort og komplekst samfunn som
millionbyen Miami er, ga et så gjennomført vennlig
inntrykk. Byen har 20% svarte,
40% kubanere og resten en lett blanding fra hele USA.
På universitetet, i Rotary og i nabolaget fikk vi hjelp av
mennesker fra alle verdenshjørner med praktiske ting
som bil, sykkel, TV, omvisning og kontakter.
Blant våre nærmeste omgangsvenner var en sveitsisk/
nederlandsk, en japansk, en palestinsk/amerikansk(!)
og en australsk/amerikansk familie. Vi har stadig god
kontakt med flere av dem, og har gjensidig besøkt
hverandre med familie og venner. Slik sett mener jeg,
i tråd med stipendets formål, at vi har gitt vårt lille bidrag
til større internasjonal forståelse ved de ringvirkninger
personlig vennskap gir.

Parallelt med annet
arbeid engasjerte
klubben seg i Norsk
Rotarys Ungdomsfond.
Her brev fra Asbjørn
Austvik som redgjør for
Handicamp Norway.
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Einar som nå er 24 år, gikk høsten 1997 opp sporene
tilbake til drømmelandet han knapt husker. Han har
nå avsluttet 4. året ved Florida Atlantic University i
Boca Raton , litt nord for Miami, med emne
undervannsteknologi. I mars 1999 avslutter han
diplomoppgaven og starter Master of science-studium
samme sted, kanskje blir han der?
Dette medfører at familien vender tilbake, nå sist i april
98 da vi gjenopplevde Miami, feiret sølvbryllup på
«S/S Norway» og besøkte vår håpefulle i Boca Raton.
Derfor kan jeg bare konkludere med at Rotarystipendet
1975/76 har påvirket både faglig og personlig utvikling
positivt for hele familien, og fortsatt kan gi sitt bidrag
til forståelse over nasjonale grenser gjennom flere
generasjoner.
Ole Petter Rygvold fikk
i 1981 et reisestipend
fra Rotary ungdomsfond til Handicamp
Finlandia.
Her et utdrag av takke
brevet i faksmile.

Med jubileumshilsen
Terje Gustafson

Ovenstående beretning illustrerer til fulle fondets store
betydning for den enkelte, til faglig fordypning og til
menneskelig kontakt og forståelse over landegrenser.
Gjennom Fondets humanitære arbeid, nyter
Rotarybevegelsen stor internasjonal anseelse, og har
nå innledet et fast samarbeid med FN.
Det er derfor all mulig grunn til å opprettholde og om
mulig øke vårt bidrag til Rotary Foundation.
Godt er det å vite at overskuddet av vår uskyldige
vinutlodding i sin helhet går til R.F.!
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Mitt år som Rotary utvekslingsstudent.
av Annette Rønningen
Jeg hadde aldri trodd at året som Rotary
Utvekslingsstudent i USA kom til å ha så stor påvirkning
på livet mitt. Jeg tok feil.
Jeg lærte en helt ny kultur og et helt nytt folkeslag å
kjenne. Det gikk opp for meg at Norge ikke er det
eneste og det beste landet å bo i. Sakte men sikkert
begynte jeg også å forstå at det er flere måter å gjøre
ting på. Det vi nordmenn er vant til, er ikke
nødvendigvis det eneste rette. Jeg som hadde trodd at
Norge og nordmenn var best.
I løpet av året i USA, åpnet en helt ny matkultur seg.
Jeg som hadde regnet med kokte poteter til middag,
jeg smakte ikke en kokt potet på et helt år! Men, jeg
smakte på mat, og lærte om matkulturer fra hele
verden.
Jeg lærte også mye om meg selv som menneske. Jeg
hadde indre krefter og en tilpasningsevne jeg ikke var
klar over. I løpet av få måneder hadde jeg tilpasset
meg en ny kultur og nye mennesker. Jeg står i evig
takknemlighet til Holmestrand Rotaryklubb som ga meg
muligheten til å være utvekslingsstudent.
Denne enestående muligheten har åpnet en helt ny
verden for meg. I ettertid har jeg bl. a. tatt min
utdannelse i USA. Det hadde jeg nok aldri gjort, hadde
jeg ikke vært utvekslingsstudent i et år.
Jeg har også forandret meg som person. Oppholdet i
USA har vært med på å berike meg som menneske.
Jeg føler at jeg nå har mye mer å gi tilbake til samfunnet.
Et utvekslingsår kan anbefales på det varmeste.
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Holmestrand Rotary i Kasama, Zambia.
Av Håkon Fæste

Hakon Fæste
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Undertegnede hadde permisjon fra Holmestrand
Rotaryklubb fra 1992 til 1994 for å arbeide i NoradProsjektet i Kasama i nordprovinsen i Zambia.
Noen år tidligere var det opprettet en rotaryklubb på
stedet. Klubben hadde satset friskt, men desverre
forløftet seg på et prosjekt om å utvide bårehuset ved
Kasama General Hospital, et stort sykehus for provinsen
med 600 000 innbyggere. Med mye sykdom, og særlig
aids, var et altfor lite bårehus et sørgelig problem ved
sykehuset.
Det var derfor prisverdig at Kasama Rotary Club hadde
gått i gang med prosjektet, men det hadde endt opp
halvferdig.
Desverre kom vi i altfor god kontakt med sykehuset
bl.a. ved at en av lekekameratene til gutten vår fra vårt
første opphold i Kasama, ble syk, og døde av aids. På
oppfordring i Kasama-klubben ble det tatt kontakt med
Holmestrand Rotaryklubb. Det ble innledet et
samarbeid, et par tunge sølvkjeder og et malakittkjede
laget i Zambia ble sendt hjem for utlodning. Randi var
hjemme en tur, og hun orienterte nærmere om prosjektet
i klubben.
I alt var behovet på ca 100 000 kroner. Heldigvis har
Norad en pott for små prosjekter også, og så mye som
80 - 90% av gode prosjekt kan dekkes med midler
derfra. Dermed ble egeninnsatsen på Rotary mere
oppnålig. Samtidig lovet Bjørn Erik Olsen i Noremco,
et selskap eiet og drevet av normenn, å utføre arbeidet
så rimelig som mulig. Jeg tror heller ikke det kom
regning fra Torstein Sagen og Mehren Rubber i Sande
på pakninger til dørene.

På slutten av 1994, etter at familien Fæste hadde
kommet tilbake, ble arbeidet fullført, og sykehuset fikk
fordoblet størrelse på bårehuset sitt.
I samband med prosjektet må en nevne to hovedmenn
i Zambia, sykehusets sjef, dr. Chris Simutowe og
ildsjelen i Kasama Rotary Club, Navnit Patel.
PS - Aksjon Polio plus.
I 1994 var Randi og jeg med et helse-team ut i bushen.
Medlemmene i Kasama Rotary Club var invitert til å
være med på en gjennomføring av Polio plus. Vi fikk
se med egne øyne at også denne innsatsen til
Holmestrand Rotaryklubb kom til nytte og fikk varig
virkning.

Randi Fæste
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Styret i jubileumsåret:
President
Sekretær
Kasserer
Kontakt Ungd. Utveksling
Innk. President
Visepresident
Past President

Øivind Haugen
Terje Andersen
Per J. Jørgensen
Helge Kristensen
Olav Georg Dalseth
Ole Johan Klyve
Nils Evju

Tidl. Presidenter:
1949-50 Leif Hovde
1950-51 Gunnar Helle
1951-52 Olaf Borge
1952-53 Th. Eek Iversen
1953-54 Albert Gjerdrum
1954-55 John Holten
1955-56 Ingvar Grønnerød
1956-57 Henry Schrøder
1957-58 Eimar J. Wulff
1958-59 Johan Moskvil
1959-60 Alf Ianke
1960-61 Sjur Brekke
1961-62 Hans Jørgen Schwartz
1962-63 Arne Lindquist
1963-64 Hans Chr. Nyrerød
1964-65 Per Andersen
1965-66 Harald Sørby
1966-67 Johan Svele
1967-68 Jens Berntsen
1968-69 Harry Røneid-Hansen
1969-70 Odd Kr. Rønning
1970-71 Einar Rustad
1971-72 Kåre Huseby
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Styremedlemmer
Terje Karlsen
Jan Sollid
Bjørn Gustavsen
Ole Wathne

1972-73 Trygve Fr. Myhren
1973-74 Willy Sommerfelt
1974-75 Tore Greaker
1975-76 Brede Henriksen
1976-77 Frank Henningsen
1977-78 Erik Ekeli
1978-79 Bjørn Solstad
1979-80 Kjell Munthe
1980-81 Per Jan Jørgensen
1981-82 Hans Petter Harestad
1982-83 Fridtjof T. Gulbransen
1983-84 Per Mikael Hegg
1984-85 Håkon Fæste
1985-86 Arne Smith Johansen
1986-87 Einar G. Løken
1987-88 Tor Gran
1988-89 Kåre Skarrebo
1989-90 Magne Aven
1990-91 Torstein Sagen
1991-92 Sverre Hamer
1992-93 Hans Narverud
1993-94 Ole Søby
1994-95 Timmy Breen Nilsen
1995-96 Alf Johan Svele
1996-97 Runar Koldberg
1997-98 Trond Frøyland
1998-99 Nils Evju
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Forord

Øivind Haugen

Jubileumskomiteen for
50 års jubileet:
Hans Petter Harestad,
formann.
Runar Koldberg,
nestformann.
Erik Ekeli,
Kjell Munthe,
Olav Dalseth,
Trond Frøyland,
Per M. Hegg,
Einar Rustad,
Øivind Haugen.
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Den 6 juli 1949 ble Holmestrand Rotaryklubb tatt
opp som den 7331 klubben i Rotary International. Vi
feirer derfor i år vårt 50 års jubileum, og i den
forbindelse ble det besluttet å lage et jubileumsskrift.
Beretningen innleder med et historisk tilbakeblikk,
før den går over til å beskrive dagens klubbarbeid.
Redaksjonskomiteen har bestått av jubileumskomiteen, godt hjulpet av Per Jan Jørgensen og Kåre
Skarrebo.
Holmestrand Rotaryklubbs fadderklubb er Tønsberg
Rotaryklubb. Fra starten i 1949 har klubben hatt en
fin utvikling. Den teller i dag 50 medlemmer, hvorav
ett chartermedlem, klubbens første sekretær Ingvar
Grønnerød, fortsatt er med oss.
Vi lever i dag i et samfunn som stadig forandrer seg.
Med nye landsmenn fra andre kulturer, endret
yrkesalder og forskyvninger og fornyelser av
yrkesformer. Dette gjør at vi i Rotary må tilpasse oss
disse endringene. Vi må rekruttere slik at vi oppfyller
selve fundamentet for et livskraftig Rotary, som et
speilbilde av vårt samfunns aktive yrkesliv.
50 år er ingen lang tidsepoke. Det markerer likevel
en milepæl, vi ønsker å feire og dokumentere, slik at
oppgåtte spor ikke så lett viskes ut for ettertiden.
Rotaryhjulet er symbolet på mye, ikke minst
kontinuitet, og hver mandag går hjulet et hakk
videre. Klubbmøtene og klubbarbeidet betyr mye for
mange av oss, og vi er beredt til å drive Rotaryhjulet
fremover i mange år.
Øivind Haugen
President 1999/2000
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Jubileumsskrift ved 50års festen 8 oktober 1999
Kjære Rotary venner.
De første sidene til jubileumsskriftet du nå holder ble
påbegynt for 2-3 år siden. Da bestemte arkivkomiteen
at et festskrift til 50 års jubileet måtte være et passende
prosjekt.
Siden har arbeidet gått jevnt og trutt fremover, og
mange medlemmer har ytt sin skjerv.
Jubileumsberetningen fungerer også som foreløpig finale på jubileumsfeiringen. Jeg håper derfor møtet i
Backergården, kulturarrangementet i Botne kirke, og
vårt samvær i dag så langt har gitt en verdig ramme
rundt jubileumsåret. At det har bidratt til å fremheve
Rotarys idegrunnlag, og de verdier vi føler oss forankret
i, samtidig som det har gitt inspirasjon til nye gode år
for Holmestrand Rotary klubb.

Med vennelig hilsen
Hans Petter Harestad
Formann i jubileumskomiteen
Forsidefoto:
Fotograf Rita Myrseth Støvern
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