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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Skriving av presidentens hjørne hver måned gir en sterk
følelse av hvor fort månedene egentlig går.
I april har jeg vært med på jubileumsmiddag for Horten
Rotaryklubb i anledning deres 60 års jubileum. Jeg overbrakte en hilsen og gave fra vår klubb. I den forbindelse
sjekket jeg alderen til klubbene i distriktet og fant ut at vi
også er 60 år i år, med charterdato 6.07.49. Spørsmålet
blir da om vi skal markere vårt jubileum på noen måte?
Møte- og kameratskapskomiteen har undersøkt litt vedrørende teatertur denne våren. Det er ikke noe velegnet
stykke i nærheten, og vi ble på siste møte enige om å droppe
det. Vi planlegger i steden en tur til operaen til høsten.
Kanskje det kan inngå i en jubileumsfeiring?
Ellers gjennomførte møte- og kameratskapskomiteen ved
Arne Johan og Tor et trivelig møte på Ødegårdsbua nå i
april. Takk til dem. Kombinasjonen øl, pizza og gode historier fungerte godt, og vi sender inn noen bidrag til boka
Skrattkammeret.
PÅSKEN gjør at April
bli en kort Rotarymåned
da også hotellet er stengt.
27. april blir det styremøte (rett etter ord. møte)
for å gå gjennom status i
komiteene. Vi skal beslutte om Æresnysgjerrigprisen skal deles ut i år og
hvem som eventuelt skal
få den.
RIKTIG GOD PÅSKE
ØNSKES DERE ALLE
Med Rotary hilsen Lars

Et stemningsfult kunstverk av Pelagie Doane

Saker fra STYREMØTE 23. februar
1. Mulige nye medlemmer - alle legger seg i selen!
2. Møtetidspunkt 19oo eller 20oo? 19oo opprettholdes
3. 4 kandidater til Æresnysgjerrig. Avgjøres neste styremøte
4. Uganda prosjektet avventer tilbakemelding om midler fra RI
5. Møte/Kameratskap kommer med arrangementer for våren
6. Økonomien er god, bra med midler på bok
7. Distriktsguvernøren spør om ekstra bidrag til Polio Plus
Presidenten orienterer om dette på klubbmøte i April
8. Under eventuelt ble det besluttet at president Lars deltar
på Horten Rotarys 60 års jubileum. b. Holmestrand, Kristiansand og Skien RK skal ha ansvar for 10-15 ungdommer
august i år. c. Invitere Round Table til klubbmøter i mars
09. Har vi glemt dette tro ??

Service
Above
Self

MIDT PÅ KJAKAN
Vi fikk oss en midt på
Kjakan, mandag 9. mars!
For der satt han. Den levende krigslegenden. Norges høyest dekorerte mann.
Og ga oss en stjernesmell av
opplevelser.
Selveste Gunnar Sønsteby.
I Holmestrand. Innhentet av
Forsvarsforeningen og Rotary!
Har så Rotary noe med å
arrangere krigshistoriske
mimrestunder i samarbeid med forsvarsvenner? Absolutt!
Temaet som Sønsteby belyste – og ikke minst personen selv
– gjenspeiler Rotarys eget verdigrunnlag for oppofrelse; for
det å yte en innsats for fellesskapet.
Jarlsberg avis dekket hendelsen grundig i sitt torsdagsnummer. Vår plass i månedsbrevet er mye snauere. Det
nytter nesten ikke engang å forsøke å gjengi Sønstebys personlighet, budskap, hans merkverdige blanding av alvor og
skjemt, den unike levendegjøringen av historien. Mannen
har et helt spesielt kaliber, slik det sømmer seg en ekte sabotør. Respekten og alvoret senket seg fort over tilhørerne i
det stappfulle hotellokalet. Men hyppig ble også latteren
forløst - av Kjakan selv, som under refleksjoner rundt liv og
død alltid holdt minst en fot solid plantet på bakken. Jo da,
krig er drama. Men også hverdager.
Han lærte oss så mye – både gjennom ord og i det han
uttrykte i holdninger og det uuttalte. Man måtte være der
for virkelig å ta det til seg. Likevel, i ettertid, et par tre
momenter: Kjakan understreket gang på gang at den norske handelsflåten var en joker for de allierte! Han avslørte
at hans eget motto i krigens siste fase ble endret fra optimisme til realisme; ”det” (å bli avslørt) skjer meg. Han var
forberedt på det verste! Sivile hensyn ble tatt under
sabotasjeaksjonene, men ”krig er krig”.
Gunnar Sønsteby var blant de som under 2. verdenskrig
ikke bare lurte på om noe burde gjøres, men som handlet!
Viljen og handlekraften lyser fortsatt ut av den unike veteranen. Når det virkelig kommer til stykket, dreier mye seg
om vilje!
tekst og bilder - Ivar Jon

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

ORIENTERING OM INNER WHEEL

MØTEPROGRAM APRIL 2009

Vi hadde et meget hyggelig møte den 23. mars hvor DP
(past Distrikt Presidenten) i Inner Wheel orienterte om denne
verdensomspennende organisasjonen.

Mandag 06. HOTELLET ER STENGT - MØTEFRI

Inner Wheel er Rotary´s søster klubb. Det er en internasjonal organisasjon med klubber over hele verden. Inner
Wheel er rene kvinneklubber og er åpne for nye medlemmer.

Mandag 13. 2.PÅSKEDAG - MØTEFRI

Holmestrand Inner Wheel ble stiftet i 1960 og har 15
medlemmer. Det er møte hver 2. tirsdag i måneden kl. 19oo
(10 møter i året) Møtet varer i ca. 2 timer. Møtested: privat.

Mandag 20. 3-MINUTT ROTARY ved Martin Westbye
EGO/YRKESFOREDRAG
ved Ole Herman Nordby

Møteprogrammene består av foredrag, kåseri, utflukter,
bedriftsbesøk og utstillinger. Et hyggelig måltid med vennskaplig samvær hører alltid med. En gang i året er det et
spesielt møte sammen med andre klubber i distriktet.
Inner Wheels motto er:
Vennskap, hjelpsomhet og internasjonal forståelse.
De som ønsker å bli medlem av Inner Wheel kan komme
på møtene som gjest for å bli kjent med klubben, virksomheten og medlemmene. Ta kontakt med:
President Rigmor Gustavsen 33 05 69 06 eller
Incoming president Anfrid Sagen 33 05 32 81

GOD PÅSKE!
VELKOMMEN PÅ NESTE MØTE!

Referent

: Erik Ekeli

Mandag 27. PENNENS HISTORIE GJENNOM 1000 ÅR!
Foredrag ved Erik Duhs Nilsen
Intro ved Kaj Haagensen
Referent

: Arne Johan Bu

NB! STYREMØTE rett etter klubbmøtet - ca. 2015
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

Fremmøte i Februar - 58,6% (61,5%)

INFO OM SUMMER CAMPS PÅ GANG?
Vi har tidligere vært flinke til å sende ut ungdom på disse
populære reisene rundt omkring i våre europeiske naboland.
Presidenen har sikkert noe nytt om dette programmet så
ta kontakt med Lars hvis du har barn eller ungdommer i
din familie eller bekjentskapkrets som kan tenke seg å møte
andre ungdommer for et lærerikt og givende mangfold.

tallet i parantes viser fremmøte i februar 2008

Fødselsdager i APRIL
08. Ole Johan Klyve..................... 59 år
30. Magne Aven........................... 71 år
30. Arne Fladby........................... 65 år

VI GRATULERER

På www.holmestrand.rotary.no finner du også linker
til oversikt over alle leirene som Rotary arrangerer.
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