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PRESIDENTENS HJØRNE

VI FÅR BESØK AV 12 UNGDOMMER

Kjære Rotaryvenner - En liten hilsen fra ”sommerøya”.

fra hele verden. Gjestene våre kommer til Holmestrand RK
lørdag den 23.08 og har utreise torsdag 28.08.

Da er det min tur, en rolle jeg ser frem til med respekt
og ydmykhet. Jeg tar over etter en president som har lagt
mye sjel i jobben og gjort ting på sin spesielle måte, underfundig og viderverdig ☺. Dere får nå en president som sikkert er litt annerledes, men jeg skal gjøre mitt ytterste for å
følge opp den finne tonen som Ivar Jon har satt.
Jeg går inn i rollen som president i en organisasjon
som er i god aktivitet. Vi har flotte møter og vi har en særdeles flott tone oss medlemmer imellom. Størrelsen på klubben har vi ved flere anledninger sagt er passe, men det vil
allikevel være viktig å ha fokus på nyrekruttering. Dette er,
etter min oppfatning, avgjørende for en dynamisk forening
og en forening som er velfungerende.
Planlegging av møtene for høsten er allerede godt i gang,
med Jon Petter i spissen for programkomiteen. ”Banken”
med møteforslag fra komiteene er stor, og det gjelder bare å
få landet dem. Jeg oppfordrer alle til å bistå Jon Petter, slik
at hans oppgave blir levelig.
Oppstart høst blir svært spennende med besøk av ungdommer fra hele verden i august. Espen holder engasjert i
trådene, og ut fra det jeg har sett av program blir dette en
spennende uke både for oss og våre gjester.
Høstens program starter raskt med en presentasjon fra
meg. Jeg vil da si litt mer om hvordan livet arter seg for
øyeblikket og tanker jeg har for det kommende Rotaryåret.
Jeg gleder meg.

Presidenthilsen fra Ole Herman

Å LYSE OPP ROTARY LIGHT UP ROTARY...
er vår nye RI-president
Gary C. K. Huang sitt tema for Rotaryåret 2014-2015.
Gary Huang er født i Kina, men under borgerkrigen flyktet
familien og slo seg ned i Taiwan i 1947. Gift med Corinna Yao
i 38 år, sammen har de tre barn, to døtre og en sønn.
Gary Huang setter pris på utfordringer. Han var Rotary
klubbens yngste president, Taiwan Rotarys yngste DG, landets første RI-direktør og første leder i Rotary Foundation.
Temaet Light Up Rotary reflekterer hans ønske om å muntre og inspirere Rotarianere til å lyse opp Rotarys image, ha
god atmosfære, knytte vennskapsbånd, holde på medlemmene og rekruttere nye til Rotary.

Espen er sjefskoordinator og har fått god hjelp av
mange i klubben allerede. Det blir et omfattende program
med henting i Sandefjord, innkvartering hos Rotary familier, tur til Oslo, tur i Botnemarka, roing med vikingeskip i
Tønsberg, bedriftsbesøk hos GE Ultralyd i Horten, Borrehaugene, på hytta til Kari og Martin, besøke stasjonshallen,
sandvolley på Dulpen, vandring i Holmestrand sentrum,
avskjedsfest "åpent hus" onsdag 27. hos Gro og Espen og
transport til både Torp og Gardermoen på torsdag 28.08.
Dette burde kunne løse seg i beste Rotary ånd. Vil du
bidra så ta kontakt med
Espen 905 19 361

Heine
Wang
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ledelse
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Ledelse,
NOKAS og Wang

Den 3. juni var det spennende
klubbesøk til stede. Heine Wang
kan smykke seg med titler som
visepresident og president i NHO
og konsernsjef i NOKAS. Men
gjesten framsto som mer jordnær
enn besmykket. Han pratet om
ledelse og NOKAS. Nokas har fire
kjerneverdier forankret i sin
arbeidshverdag. Disse verdiene
er: Handlekraft - Redelighet - Åpenhet - Engasjement. Verdiene ble reflektert i Wangs budskap. Verdigrunnlaget er en
viktig rettesnor i selskapets virksomhet, og danner basis for
alle avgjørelser, tjenester og produkter. Internt skal kjerneverdiene bidra til å holde ansatte på riktig og stø kurs når
det gjelder kundeforpliktelsene. Det er viktig at målene framstår klart og forståelig. Wang kom også inn på selskapets
offensive vekststrategi basert på oppkjøp. Han understreket betydningen av en tydelig og involverende ledelse som
også prioriterer operativt ansvar.

TRYSIL I HOLMESTRAND???
Trysil ligger da vel ikke i Holmestrand?! Nei, men det gjør
Trysilhus, hvilket vi fikk bekreftet 10.juni.
Geir Olai Jordanger tok i mot og informerte om selskapet og
hva det holder på med i vårt nærmiljø. Selskapet ble kjøpt
i 1990 og er i familieeie. Trysilhus AS bygger hovedsakelig
samme typen leiligheter. De har bygget ca 2000 stk. av den
typen vi så på Søndre Kleivan (ca 70 kvm). Byggingen foregår delvis med prefabrikat og delvis plassbygging. Å holde
byggekostnadene lave prioriteres. Byggefeltet som ligger på
Søndre Kleivan ble kjøpt av en bank for 5 år siden. Så langt
er det her bygget 32 leiligheter, hvorav 21 er solgt. Potensialet er ca 150 leiligheter og boliger. Trysilhus regner med
å holde på med utbyggingen i enda 10 år. De tenker seg oppstart av neste felt på nedsiden i 2015. Selskapet opplever

markedet i Holmestrand som tøft. De selger typisk en leilighet for ca kr. 2,4 mill. Tilsvarende leilighet i Bærum kan selges for
3,5 mill. Leilighetene som Jordanger viste oss gjorde et godt inntrykk. De virket romslige og praktiske. Aller mest imponert
ble vi nok over utsikten. Feltet ligger veldig flott til og utsikten mot Breiangen og Holmestrandsfjorden er storslagen.

EKSTRAPOST og EKSTRAORDINÆR PRIS
Æresnsygjerrig Arnstein: Fikk statuett.....
.....og Arnstein
fremførte selvlaget sang til og
om Holmestrand

Lørdag 14. juni oppsto en ekstra post på vårt program og redaksjonen vil hevde at den, som i tidligere år, også denne gang
må kunne karakteriseres som ekstraordinær. Det dreide seg om klubbens utmerkelse "Æresnysgjerrig". Prisen utdeles til
en som har gjort uegennyttig innsats i tråd med Rotarys verdier. Arnstein Roch Øverland var utvalgt som årets æresnysgjerrige. Han ble prishonorert for sitt allsidige engasjement for byens musikkliv. Under åpningen av kulturfestivalen
holdt president Ivar Jon talen som trinn for trinn røpet hvem priskandidaten var. Øverland selv uttrykte ydmyk takk og stor
begeistring. Han fikk diplom og statuett, for øvrig den siste statuetten Holmestrand Rotary Klubb hadde å avse til prisformålet. Det innebærer at neste æresnysgjerrig prisutdeling vil måtte få en litt annen form. Øverland utkvitterte prismottakelsen med fremføring av selvlaget sang til og om Holmestrand.

Håkon ble
tildelt
Paul Harris
Fellow.

"FELLOW" og SKIFTE ROS og ROSER
Den 17. juni opprant, med tunge poster på programmet. To
Paul Harris Fellows skulle utdeles. Men på grunn av sykdom
ble det med den ene. Den andre overrekkelsen kommer senere. Håkon Fæste ble trukket fram som "topp-kvalifisert til
Paul Harris Award". Fæste fikk ros både for sitt store klubbengasjement samt for deltakelse i annet foreningsliv, dessuten både i lokalpolitikk og gjennom internasjonalt engasjement for Afrika, for sin ansvarsbevissthet, idé- og kunnskapsrikdom, sin positivitet og energi. President Ivar Jon overrakte
plaketten og medaljen. Deretter fikk Håkon varm og velfortjent applaus.

Så var det Generalforsamling og presidentskifte. Ivar Jon takket for seg i Rotaryåret 2013-2014. Han takket styret og klubben for god støtte. Deretter tok sekretær Svein Otto ordet og overbrakte Ivar Jon en hyggelig hilsen fra avtroppende
guvernør Elisabet Stray. Det vanket ros for klubbarbeidet under presidentens
ledelse og en fin rosebukett. I neste omgang overlot Ivar Jon presidentpin og kjede
til Ole Herman, og ønsket lykke til i kommende Rotaryår 2014-2015 som nå innledes.
Tradisjonen tro rundet klubben av med spiseaften og fiskesuppe på menyen.
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Svein Otto
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Det hele ble avsluttet med hyggelig
spiseaften på hotellet

Påtroppende
president
Ole Herman

og avtroppende
president Ivar Jon

PERFEKT DAG RISLET
GJENNOM STØDIGE NEVER
Fantebukta og Rekeaften

24. juni ble nok en gang tradisjonen med avslutning i Fantebukta på Kommersøya gjennomført. Og igjen hadde arrangementet fortjent flere deltakere. Men i sommertiden må vi
bare innse at folk dras både øst-, vest-, nord- og ikke minst
sydover. Uansett ble arrangementet en suksess av flere grunner. Vi må lete lenge etter en avrunding med bedre vær!
"Perfekt!" - vil månedsbrevredaksjonen hevde. I Toms fravær ble arrangementet denne gangen rislet gjennom Timmys
stødige never. Med FLOTT INNSATS og vellykket resultat!

Program AUGUST 2014
Tirsdag 05.

3-MINUTT ved Tobias Brodtkorb
PRESIDENT OLE HERMAN NORDBY
PRESENTERER SEG
Referent
: Lars Tveito

Tirsdag 12.

SIKKERHET TIL SJØS- med eksempel fra
egen erfaring - ved Ole Brakstad
Ansvarlig : Håkon Fæste
Referent
: Martin Westbye

Tirsdag 19.

DET STORE RESTAURERINGSARBEIDET
Erfaringer fra de tre kirkene i Holmestrand
ved Kirkevergen Yngve Berntzen
Ansvarlig : Bjørn Nymoen
Referent
: Ivar Jon Tunheim

Tirsdag 26.

BESØK AV ROTARYS SOMMERLEIR
DELTAKERE FOR UNGDOM
NB! MØTESTED: Hytta til Martin
ved Falkensten/Løvøya, Drasundveien 96.
Samkjøring: Oppmøte Hotellet kl. 1830
Kaffe og kaker vil bli servert
Ansvarlig : Møte og Kameratskap
Referent
: Tor Tingbø

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Håkon viste oss
fredet flueblomst

President 2014-2015
Mob 934 40 094

Ole Herman Nordby
ole.herman.nordby@bdo.no.

(rett over hans pekefinger)

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 930 81 770

Jon Petter Helgestad
jon.helgestad@h-nett.no

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Håkon tok interesserte med på safari og fikk lokalisert og
fremvist den vakre, fredede og eiendommelige orkideen "Flueblomst". Alle hygget seg. Avtroppende president ble utfordret til å påta seg sin siste presidentgjerning. Og siden påtroppende president var forhindret fra å være til stede, takket Ivar Jon alle frammøtte og ønsket fortsatt god sommer.
Kapteinene Tobias og Hans sikret oss trygg seilas i kjent
farvann. En STOR TAKK til begge.

Fødselsdager i AUGUST
20. Arne Johan Bu......................48 år
26. Tor Tingbø............................ 67 år

VI GRATULERER

Det er bedre å tie stille og bli
mistenkt for å være idiot, enn å
åpne munnen og utelate enhver tvil.
Abraham Lincoln
Retur i solgangsbrisen fra Fantebukta.

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
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