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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Sande Rotary Klubb fyller 50 år. Vi er fadderklubb og
derfor vil de gjerne feire sammen med oss. Svelvik RK er
også invitert. Håper at mange av dere kan sette av denne
fredagskvelden 11. mai (innbydelse nedenfor). Det mest praktiske er at jeg får påmeldingene, så sender vi navnene
sammen. Kansje felles transport? Det er bare Johan som er
igjen av de opprinnelige fadderne og han ble medlem i HRK
allerede i 1958, bare 27 år gammel. Det er imponerende!
På møtet 20. mars anmodet Martin forslagstillere/faddere å ta kontakt med de godkjente 16 kandidater snarest.
Dersom det ikke allerede er gjort - skynd dere. Det hadde
vært fint for Jan-Arne å starte sin periode med stigende
antall medlemmer. Jeg har fremdeles 12 brosjyrer om Rotary, og 8 av dere som ikke har fått, kan få av meg.
Det er tid for påmelding til sommerleirene. Jeg har fått
liste med 84 valgmuligheter, så dersom dere har eller kjenner ungdommer 15-20 år som har lyst til å reise, gi et vink
til meg. Jeg kan oversende program og info på mail.
Veldig hyggelig er det at vi har fått et incoming medlem.
Olav Grande trives hos oss, og har sagt ja til å bli tatt opp
som medlem. Hjertelig velkommen skal du være. Dobbelt
hyggelig er det at vi har fått to nye reflektanter til. Hans
Anders Rygh og Knut Aven. Håper dere vil trives hos oss.
Det nærmer seg Dakota flytur. Jeg kommer ut med mail
for påmelding medio/slutten av april. Sett av 15. mai!
Det kom flere gode forslag på siste peismøter. Medlemsverving, økonomi og møtetemaer. Det blir for mye å referere
alt her, men jeg vil sammen med styret se om vi ikke kan
finne en enklere måte å få infon fra de enkelte komiteene ut
til dere. Det er kanskje ikke all av oss som aktivt går inn og
leser referater på vår hjemmeside, men det bør dere gjøre.
Så står det bare igjen å ønske dere og dine en riktig fin
påske. Noen finner vel snø og. Det er et rart land vi bor i,
iallefall værmessig sett. I fjor kjørte løypemaskinen siste tur
i lysløypa den 22. april, en måned frem i tid fra skrivende
stund. I år var siste tur 8. mars! Men fotturer gir også god
mosjon og frisk luft. Bare se deg for hvor du går dersom du
tar turen inn skogsveiene fra toppen av Sollibakken. Her er
det noen som bør ta ekstra kurs i hundehold. Lysløypa er bra!
Med Rotary hilsen Tor

Service
Above
Self

INTERNASJONALE SOMMERLEIRER 2012
Prosessen med sommerleirer er i full gang. Inn til Norge
kommer nesten 50 ungdommer, en sterk økning fra i fjor.
Arbeid for og med ungdom er en svært viktig del av Rotary og ungdomsutvekslingen står svært sentralt hos mange.
De er disse ungdommene som også gjerne oppfattes som
neste generasjon mulige Rotarianere.
Sommerleirene starter i juni og noen av leirene er allerede fullbooket, men fortsatt er det mange ledige plasser.
Listen som viser hvilke sommerleirer som arrangeres i
år kan fås hos Tor (president) eller av:
John Stennes, Torsenvegen 3, 6063 Hjørungavåg
tel 70092143 Mob 90821593 Mail john@stennes.net

VI LEVER I DEN
VIDUNDERLIGE
VERDEN AV DATA.....
Er det meningen at vi skal sitte
og stirre inn i den firkanta fuglekassa omtrent hele døgnet nå?
Jeg jobber med data på jobben, opp til 8-10 timer hver
dag, takler media, lager annonser, brosjyrer og kataloger +
månedsbrev gjerne på lørdag og søndag hvis jeg da ikke
forstyrrer helgefreden med å kutte grass på mine 5500 kvm
med en brummende grønn John Deere - og jeg liker det.
Jeg er medlem av Holmestrand Rotary, en trivelig klubb
selv uten damer
og jeg liker det. Men, jeg føler meg
UTMELDT av Rotary International fordi jeg ikke gidder å
sitte i sofaen om kvelden med en "padd" på fanget for å søke
informasjon på håpløse RI web-sider. Egentlig er det litt sånn
med månedsbrevet også. Det var vel triveligere når vi fikk
det utdelt på papir og putta det på innerlomma - var det ikke?
Og så kommer jeg til poenget - JEG SAVNER DEN TYKKE,
TRYKTE ÅRBOKEN av knitrende papir med forskjellig farge
på omslaget hvert år. Ikke det at jeg så i den så ofte, men
den var der når jeg trengte den, informativ og praktisk.
Data er et bra verktøy på jobben, men ikke på en dyrebar fritid. Jeg "facer/kvitter" ikke heller, sender knapt nok
en tekstmelding - ER DET BARE MEG - eller er det noen
andre der ute også? Olav i fri dressur - GOD PÅSKEHELG
Visjonær optimisme
I en tid da verden har mer enn nok å
bekymre seg over, trengs optimistiske
unntak. Holmestrand Utviklings planer for fornyelsen av bysentrum ble et
energigivende eksempel. Spennende
innblikk fikk vi på møtet 28. februar.
Øistein Hjelmtvedt informerte, og
smilte. Forskjellen fra selskapets forrige orientering i 2008, og frem til dagens utgangspunkt, satte han plusstegn foran: Selskapet har fått sterkere
muskler. Planene er blitt mer konkrete.
Tilretteleggingen fra kommunen fungerer. Gjennom spennende tall og illustrasjoner av “nye Holmestrand”, smittet
fremtidsvisjonen over på tilhørerne.

Yrkeskodeks for
Rotarianere:

ROTARY
2011-2012

1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiska
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Møteprogram APRIL 2012
NB! Husk møtedager TIRSDAG kl. 20oo
Tirsdag 03.

MØTEFRI - Påskeuken

Torsdag 10. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
NYTT FRA MITT YRKE
ved Tobias Brodtkorb
Referent
Tirsdag 17.

: Ulf Sundling

MENINGER og REFLEKSJONER fra RYLA
ved Julian Fleming Dalseth (deltaker)
Referent

Tirsdag 24.

: Per Jan Jørgensen

SKYTING og MORRO PÅ EPLERØDBANEN
NB! Oppmøte på skytebanen kl. 18oo
Ansvarlig
Referent

: Einar G Løken
: Timmy Breen Nilsen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@holmestrandutvikling.no

Vind i seilene
T ro på muligheter og
fremgang preget også Kaj
Hågensens innlegg 6.
mars. Han hadde bokstavelig talt vind i seilene. For
det var frisk flukt over
havet det handlet om.
Deltakelse på veteranetappen under Volvo
Ocean Race var både krevende og sosialt gøy, fikk vi vite. Med berømte Berge Viking
som farkost og erfarne sjøfolk som Peder Lunde om bord,
speilet Kajs gjengivelse i form av flotte bilder og videosnutter en herlig kompetanseferd på bøljan blå.
Tankekors og håp
Jens Petter Bærland hadde kanskje flere tankekors enn fiks ferdige løsninger med i kofferten 13.
mars. På dette fellesmøtet med
Forsvarsforeningen gikk stabssjefen for Vestfold-politiets Felles
operative enhet gjennom et stort
spenn av utfordringer. Han var
innom så vel generelle organisatoriske forhold, som spesielle
felterfaringer fra 22. juli-terroren i fjor. En hovedoppgave
fremover blir å få til et best mulig samspill mellom politi og
publikum, sa Bærland under spørrerunden. Der i signaliserte han også et fremtidshåp.
Rent mel i posen
Håpet lot seg ikke legge dødt
av Timmys treminutters betenkeligheter om veik etikk i
våre politiske rekker, uka etter. For Sven Halvorsens
hovedinnlegg 20. mars tilkjennega både fremtidstro og
miljøetikk. Sven stilte med
rent mel i posen i form av
klimavennlige LNG-løsninger innen gassteknologi fra virksomheten han jobber for: Torgy. Problemer er til for å løses!
Flere klubbmedlemmer har også notert seg en glad-gutt
helside i Tønsbergs Blad, nylig - med samme mann. Og
samme optimisme!
Tekst og bilder - Ivar Jon

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
President 2011-2012
Mob 41 51 30 22

Tor Tingbø, tel 33 05 52 78
e-mail: tor-ting@online.no.

Sekretær 2011-2012
Mob 95 18 72 20

Arne Fladby, tel 33 05 21 78
e-mail: arnfl@online.no

Programsjef 2011-2012 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
e-mail: torstein.sagen@c2i.net
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
e-mail: olav@limaco.no
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Ole Johan Klyve..................... 62
Olav Grande (refl)...................55
Hans Anders Rygh (refl)......... 64
Magne Aven........................... 74
Arne Fladby........................... 68
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VI GRATULERER
FREMMØTE
FEBRUAR 45,8 %
MARS 50,0 %
Kunnskap er for sjelen hva
god helse er for kroppen
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