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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Påsken er over - en historisk påske mht været ! Folk
som husker bedre enn meg sier det er den værmessige beste
påske siden 1963 !! Håper alle har kunnet nyte det, slik
som min familie og jeg. Lange skiturer i fantastiske omgivelser. Og,...så mye tilfredse mennesker å treffe. Batteriene er godt ladet for kommende utfordringer. Massevis av
D-vitaminer til hele det Sør-Norske folket.
Men, Rotary-folk hviler ikke lenge, og kan godt utnytte den økede batterikapasiteten. Tirsdag 3. påskedag er
det på´n igjen.
Vi går en meget interessant vårsesong i møte, med
mange gode programposter. Vår incoming President, Ivar
Jon har vært på PETS og fått inspirasjon til sitt president
år. Dermed kan vi sikkert gå også det kommende Rotary-år
i møte med sitrende forventning.
Vår Distriktsguvernør, Njål Gjennestad skriver i sitt
månedsbrev i mars (kom som vanlig i slutten av måneden...)
at mars er leseferdighetens måned. Holmestrand sammen
med at par, tre andre klubber får i den forbindelse ros for
sitt skoleengasjement i den 3. verden. Hele Rotary-organisasjonen har fokus på viktigheten av "krigen" mot analfabetismen. Kunnskap er grunnleggende for mellommenneskelig
forståelse, og dermed for fred, forsoning og positiv utvikling
i verdenssamfunnet.
Vi i Holmestrand Rotary Klubb er en av distriktets mest
aktive klubber, med en utrolig positiv medlemsutvikling. Og
nå kan vi ganske snart ønske ytterligere to nye velkommen
i klubben. Både Otto Lagarhus og Tore Hansen har etter
refleksjonsperioden besluttet at de vil bli medlemmer hos
oss. Strålende !!
Vår lille lokale Paul Harris Award komite anbefaler for
styret at vi utdeler to PHF utmerkelser i vår. Presidenten
skal sørge for at det hele forberedes og organiseres. Tidspunktet for utdelingen er foreslått til den planlagte sommeravslutningen. Vi har sterke kandidater internt og det er
på tide at vi hedrer et par av de som fortjener utmerkelsen.
Det er det forøvrig mange som gjør, så komiteen foreslår at
det ikke går lenge før vi velger ut to til av våre øvrige sterke
kandidater.
Som vanlig avslutter jeg måneds-innlegget med å oppfordre alle medlemmer til å fortsette den sterke oppslutningen om møtene våre. Vi kan være godt tilfredse med
fremmøteprosenten så langt i år, selv om jeg gjerne skulle
sett at den vipper over 60% i tiden fremover.
Med Rotary-hilsen Jan-Arne

✝ EN STILLFERDIG DAME HAR GÅTT BORT.
Terje´s kjære gjennom livet, Eva Andersen gikk bort
for kort tid siden. Eva var med på våre Rotary båtturer,
og vi vil huske Eva med bare gode tanker og minner.
Vi tenker alle på deg Terje - i denne vanskelige tiden.
på vegne av Holmestrand Rotary Klubb - Olav

Agnar
Aspaas

Service
Above
Self

Sansebedrag

Ca. 200 fremmøtte fra distriktets Rotary klubber var på
plass under intercitymøte i
Horten 5. mars. Innledningsvis var der en omvisningsrunde på Bakkenteigen. Rettspsykiater Agnar Aspaas holdt
en glimrende fremføring,
ispedd glimt av humor, fra en verden som ellers består av
psykose, tvang, hallusinasjoner, sansebedrag og vrangforestillinger. Psykose er en sinnssykdom hvor pasienten har
manglende evne til å skille mellom fantasi og virkelighet.
Lidelsen kan i ekstrem form gi seg utslag i bisarre vrangforestillinger om at "tankene kringkastes". Psykiatrien utfører mye arbeid for rettssystemet. Oppgaven er ofte å finne
ut om en tiltalt er tilregnelig - eller for syk til å tiltales. Tilhørerne fikk også en innføring i Psykisk Helsevernlov. Et
alvorlig problem for samfunnet, med få og tildels dårlige
behandlingsmuligheter, avsluttet Aspaas.

Egne "befalingsmenn" overtok og ivaretok EV(e)RY-body.
Det var knyttet store forventninger til generalmajor Robert
Moods foredrag på fellesmøtet med Nordre Vestfold Forsvarsforening mandag 11. mars. Dessverre ble det sykdomsforfall.
Fellesmøtet var lagt til mandag. Dermed hadde klubben et
døgn på seg til å stable en reserveløsning på beina til vårt
faste møtetidspunkt tirsdag. Torstein og hans gode hjelpere
ble mobilisert som beslutningsdyktige "befalingsmenn". En
reserveløsning kom på plass. For en innsats! Responsen, i
form av solid fremmøte 12. mars, var velfortjent.

Det ble Stig...
med sitt ego-foredrag
som erstattet generalmajorens budskap.
Stig
Fra sin maritime
Kløvstedt
utdanningsbakgrunn
har Stig penset fra hav
og strøm mer over mot
datastreaming. Riktig
nok har han hatt mellomlanding i Veritas. I
dag er selskapet EVRY
Stig´s tilholdssted.
Selskapets historikk trekker tråder tilbake til gamle bransjetungvektere. Tungvektere, som Posten og Telenor, figurerer
også på eiersiden. Kundekretsen rommer imidlertid både
vektige og lettere aktører. Under EVRY-paraplyen jobber for
tiden mer enn 10000 ansatte gjennom 50 sub-selskaper for å
pleie mer enn 20000 kunder. Nytt datasenter kommer i 2018,
og hele Norden utgjør markedet. EVRY er ev(e)rywhere. Med
ansvar bl.a. for nettbankdrift angår konsernets virksomhet
oss alle. Stig snakket særlig om prosjektorganisering og
kvalitetssikringssystemer. Moderne prosjektstyring krever
svært avansert manøvrering. Vi fikk et spennende innsyn!
I presidentens fravær ble møtet ledet av incoming.

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

Program APRIL 2013
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Tirsdag 02.

Referent
Tirsdag 09.

Vanskelig å NAVe?
NAV-leder i Holmestrand,
Inger Michelsen, var profesjonelt til stede som foredragsholder og svar -orakel 19.
mars. NAV-kontoret her i
byen er ett av 14 i Vestfold.
Michelsen fastslo innledningsvis at den språklige nykommeren "å nave", ikke er
noen enkel aktivitet å utøve i
Inger
Holmestrand. Her følger NAV
Michelsen
særlig ungdom tett opp med
aktiviserende "tiltak på timen". Michelsen informerte om
NAVs mange innsatsområder. Vi fikk høre om profesjonelle
og engasjerte medarbeidere. Vi lærte også at NAV i Holmestrand trives i nye lokaler - og at standarden virker positivt
inn, også på de som kommer for å få sine tjenester der.
Videre fikk vi vite at et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, NAV og fastlegene har senket sykefraværet lokalt.
Spørsmålene var mange, ivrige, dels også kritiske. Men Michelsen
kunne svare. Avslutningsvis overrakte presidenten derfor
ikke bare tradisjonell takk, men bidro samtidig til samstemt,
rungende applaus. Men arbeidet med å holde sykefraværet
nede må det jobbes med kontinuerlig.

HYDRO ALUMINIUM ORIENTERER
ved Verksdirektør Kjetil Ebbesberg
: Johan Svele

VI FEIRER 9. APRIL PÅ MARINEMUSEET
Det blir anledning til å kjøpe kaffe etc.
FREMMØTE kl. 1830
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 16.

: Svein Otto Schjerven
: Frode Ekeli

HOLMESTRAND I UTVIKLING
ved Næringsjef Geir Dyrnes
Referent

: Øistein B Larsen

Tirsdag 23.

JERNBANEVERKET
VI BESØKER STASJONSHALLEN
FREMMØTE kl. 1900 i pakkhuset på stasjonen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 30.

: Torstein Sagen
: Per Halvor Rønningen

OPPLEVELSER FRA LANDSBYHOSPITALET
I TANZANIA ved lege Morten Øster
Ansvarlig
Referent

: Jan-Arne Rønningen
: Marit Foss

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Jan-Arne Rønningen, WEBmaster Bjørn Nymoen
og Sekretær Arne Fladby (se mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

tekst/bilder Ivar Jon

President 2012-2013
Jan-Arne Rønningen
tel 33 05 26 93 Mob 40 40 02 42 j-aroenn@online.no.
Sekretær 2012-2013
Arne Fladby,
tel 33 05 21 78 Mob 95 18 72 20 arnfl@online.no
Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
torstein.sagen@c2i.net
WEBmaster
Mob 92 20 67 70

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i APRIL

MINUS 7… og MINUS møte…
Påskeuka opplevde en morgentemperatur på minus 7° tirsdag 26. mars. Heftig? Vel, ikke nok med det. På selvsamme
dag tok også Rotarys møteaktivitet påskeferie.....

Takknemlighetsgjeld er den eneste
gjeld som gjør menneskene rikere.

08.
21.
28.
30.
30.

Ole Johan Klyve..................... 63
Olav Grande.......................... 56
Hans Anders Rygh................. 65
Magne Aven........................... 75
Arne Fladby........................... 69

VI GRATULERER
Månedsbrev 4-2013 er sponset av:

TORGY MEK INDUSTRI A/S
Engineering - Design - Manufacturing

FREMMØTE I MARS 47,5%
AKKUMULERT 53,3%

tlf +47 33 33 11 11
mail@torgy.no
www.torgy.no
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