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PRESIDENTENS HJØRNE
ROTARY - EGNE KREFTER
Rotarybevegelsen er internasjonal, omfattende og
mangfoldig. Dimensjonene er beskrevet for oss flere ganger.
Ikke minst har distriktsguvernør og distriktsAG tydeliggjort
disse verdifulle sammenhengene. For Rotary dreier det seg
om slagkraftige organisasjonsmuskler. Sammen er vi sterke!
Men klubben vår er lokal. Enkeltmedlemmene som
sammen bærer aktivitetene fram hører hjemme i nærmiljøet. I Holmestrand.
I senere tid har vi på programsiden hatt en rekke spennende innlegg fra enkeltmedlemmer. Innleggene forteller
om ressurssterke og modige medspillere. Vi er blitt imponert gjentatte ganger.
Samtidig har vi mobilisert lokalt for å innfri ambisjoner
oppover i organisasjonen. Et ferskt eksempel er vårt bidrag
til årets RYLA-samling. Overgangen fra ingenting i fjor til i
år både RYLA-treff og to deltakere fra Holmestrand Rotary
Klubb, vitner vitterlig om en positiv utvikling.
Selv om vi inngår i nettverk så vel på distrikts- som
globalnivå, så er det egne krefter vi må stole på. Vår praksis
synes jeg bekrefter at det har vi da også et solid grunnlag
for å kunne gjøre.
Takk for all innsats!

Service
Above
Self

UNGDOMSBESØK I AUGUST
Klubben tar i mot 12 ungdommer i alderen 18 til 21 år i
tidsrommet 23. til 28. august. I den anledning ber vi alle
medlemmene hjelpe til slik at arbeidet blir fordelt på flere.
VI HAR BEHOV FOR:
1. OVERNATTINGSPLASSER (2 overnatter på hvert sted).
Torstein, Timmy, Hans-Arne og Jan-Arne tar 2 hver,
men vi mangler vertskap for 4 stykker.
2. VELKOMSTSELSKAP
Kan noen påta seg dette lørdag 23. august ?
3. PROGRAM: Søndag 24. til Oslo, Mandag 25. ute i marka,
Tirsdag 26. tur til Horten, bedriftsbesøk, ubåt m.m.
Onsdag 27. ikke bestemt, men på kvelden er det åpent
hus med avskjedsfest hos Gro og Espen.
DETTE ER DUGNAD FOR ALLE MEDLEMMER!
TA I ET TAK. Meld deg på med INNSPILL og IDÉER TIL
ESPEN, info@e-andresen-as.no

FARGERIKT

Presidenthilsen Ivar Jon

Vårt eldste medlem

Per J Jørgensen (85 år)
har sagt opp sitt medlemskap i klubben. Per Jan har vært
medlem siden 1973. Han var klubbens president i 1980-81.
I mer enn 20 år var han klubbens kasserer, og for dette fikk
han tildelt Paul Harris Fellow utmerkelsen i 1999.
Takk for ditt 40-årige lange medlemskap Per Jan.
Vi ønsker deg fortsatt gode år fremover i livet. (Olav)
Da er vi 50 medlemmer i HRK pr. 25. Februar 2014.

RYLA - Rotary Youth Leadership Award.
Som kjent pr. 25. februar så hadde vi ingen RYLA-kandidat
å sende. Torstein lanserte Jon Halvard Fjeldbo Tunheim,
og i etterkant har også Tom´s datter Charlott Johansen meldt
seg på. Dette betyr at vi har to påmeldte fra HRK, hvilket forøvrig har vekket begeistring hos distriktets RYLA-ansvarlige.

STREETLIGHT
Husker dere Kai Holmberg som fortalte om den dramatiske
tyfonen og barnehjemmet på Filipinene.
Han fikk vårt vanlige "honorar", vinflasken for foredraget,
men som avholdsmann ville han at vi loddet den ut.
Flaska ble loddet ut med god gevinst og Otto har overført
pengene til Streetlight, med stor takk fra Kai Holmberg.
Pengene kommer godt med - Det var gøy!

Møtet 4. mars ble i presidentens reisefravær ledet av
incoming Ole Herman. Han kunne meddele et gledelig budskap om at klubben sendte to deltakere til årets RYLA.
Håkons etterføgende 3-min om egen sykdom ble gripende.
Hovedinnlegget sto Alv for. Han foredro om nytt fra mitt yrke
med et elegant og fargerikt multimedieshow. Alv åpnet med
en orientering om familien, det vil si kone og to sønner. En
kuriositet er at deres hus står på samme sted som bestefarens som brant ned. Hus og hage er hobby. Torsteins referat
beskriver yrkeskarrieren til Alv som mangslungen. Fra tur
til sjøs i ungdommen, til Kongsberg Maritime, Norcontrol,
ABB og solvarme. I dag er han QA sjef hos Kongsberg Maritime
i Horten med ansvar for mange prosjekter i tillegg. Han
fortalte om kulturforskjeller ved de forskjellige fabrikkene i
Kina, Korea og India. Det finnes en globus med daglig oppdatering av posisjon for 1700 skip som benytter deres produkter. Alv avsluttet med selvlaget film fra Shanghai som i
tillegg til landskap og by viste eksotiske matretter: hund,
slange, griseører og kumager. Velbekomme!

Vellykket om mangslungen beredskap
11. mars var det sammøte med Nordre Vestfold Forsvarsforening om brannberedskap. Et fint presseoppslag fikk vi
også etter dette arrangementet. Direktør Anne Rygh Pedersen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
foredro. Rygh Pedersen risset opp brannberedskaps-

terrenget i Norge. Området er
mangslungent og krevende å
administrere og å få til å gå i takt.
Brann- og redningsansvaret er
forankret lokalt, i 428 kommuner, på 620 brannstasjoner og i
287 brann- og redningsvesen.
Det blir mye å holde styr på.
Rygh Pedersen var klar og tydelig på at framtidens utfordringer
krever kompetanse.
3700 bygningsbranner og 61
branndøde i 2013 er altfor
mange, understreket hun. Og
bedre effektivitet mente hun
kan oppnås gjennom en strategi basert på å styrke fag- og
ledelseskompetansen i brann- og redningsvesenet. Å gi
opplæring på høgskolenivå vil være et viktig skritt i riktig retning.
Direktør for brann og redning i Dsb, Anne Rygh Pedersen,
var ryddig og engasjert. Hun mottok tradisjonell gave.

Program APRIL 2014
Tirsdag 01.

HYDRO ALUMINIUM WORLD WIDE
ved Lars Tveito
Referent
Tirsdag 08.

Luftkamp
Medlemsmøtet 25.03 tok spent imot Otto.
Men først etter å ha blitt presidentoppvarmet med eldre flygings viderverdige
historikk. Hans Anders modige 3 minutters fortelling om et møte med helsevesenet som endte bra, inngikk også
som oppvarming. Otto på sin side fortalte
om luftkamp. Historien, om flyttingen av
luftfartsdirektoratet fra Oslo til Bodø, kom
rett fra leveren. Selv om vi fikk ærlig og direkte tale, må
Månedsbrev-redaksjonen begrense seg. Ottos budskap var
ment for forsamlingen der og da. Så tillat oss heller å dvele
et øyeblikk ved eksklusiviteten som ligger i at vi har en tidligere luftfartsdirektør i medlemskoggeret og dermed kunne
få en førstehånds innsikt i den krevende flytteprosessen.
Jammen er vi heldige! Otto ga oss innsyn i reaksjonene til
en motvillig ledelse, en presset statsråd og til usikre medarbeidere. Samtidig røpet han oppskriften for hvordan slike
problemer kan la seg løse. Viktige stikkord i den forbindelse
er tydelighet og kommunikasjon. Omelett får man som kjent
imidlertid ikke laget uten å knuse egg. Metodene som ble
brukt framsto derfor tidvis som grovslipt i kanten - også
mine egne, "tilsto" Otto.

I politikken må sannheten vente til
noen får bruk for den.
Bjørnstjerne Bjørnson

: Magne Aven

REISENDE I KATASTROFEMEDISIN
Balansen mellom idealisme og brutal virkelighet - ved Operasjon- og anestesisykepleier
Tove Gunleiksrud
Referent

: Olav Grande

Tirsdag 15.

MØTEFRI - PÅSKEUKEN

Tirsdag 22.

3-MINUTT ved Marit Foss
EGOFOREDRAG ved Toralf Cock
Referent

Totning med Vestfold-perspektiv
18. mars sto Vestfold i fokus. Rådmann i
Re, Trond Wifstad, orienterte oss inngående om samarbeidsmulighetene på tvers
av kommunegrensene i Vestfold i framtiden. Et skarpt overblikk over Vestfold og
særlig Re, Holmestrand og Hof hadde han.
Slett ikke dårlig bare det, siden rådmannen opprinnelig var hjemmehørende på Toten.
Han snakket om det grenseløse kommuneoppdraget og oppgaver ekspanderer. Grenseløs blir jobben
fordi kommunale fagfolk er velmenende, kommunalpolitikere
har gode intensjoner og et lojalt forvaltningsapparat som
ikke protesterer mot alt en kommune kan pålegges. På sitt
eget spørsmål om velferdens grenser svarte Wifstad at han
tror velferdskravene vil fortsette å øke for kommunene.
Rådmannen tegnet et interessant bilde av Kommune-Norge.
Kommuner med stort areal og få og etter hvert eldre innbyggere framstår som en driftsutfordring, mente han. Wifstad
pekte på potensialet i kommunesammenslåinger, bl.a. med
styrket lokaldemokrati, gode og likeverdige tjenester til alle
innbyggere, bærekraftige og mer økonomisk robuste kommuner og helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.

3-MINUTT ved Espen Andresen

Tirsdag 29.

: Håkon Fæste

QUIZ AFTEN med "TRØKK" - Ta med den
du er glad i så får vi et hyggelig sosialt samvær
Du får vite mer om arrangementet senere.
Ansvarlig

: Møte og Kameratskap

Referent

: Frode Ekeli

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Ivar Jon Tunheim, WEBmaster Bjørn Nymoen og
Sekretær Svein Otto Schjerven (mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
President 2013-2014
Mob 481 81 669

Ivar Jon Tunheim
ivatun@vegvesen.no.

Sekretær 2013-2014
Mob 992 03 843

Svein Otto Schjerven
ot-schje@online.no

Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 970 70 117
torstein.sagen@gmail.com
WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i APRIL
08.
21.
28.
30.
30.

Ole Johan Klyve..................... 64 år
Olav Grande.......................... 57 år
Hans Anders Rygh............... 66 år
Magne Aven........................... 76 år
Arne Fladby...........................70 år

VI GRATULERER
FREMMØTE I Januar 50,5%
FREMMØTE I Februar 49%
Månedsbrev April 2014 er sponset av:
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trives hos Jon Petter og Marianne

