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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Sitter i fluktstolen på terrassen og venter på at sommerværet skal ta ordentlig av. Etter en uke ferie (les båtferie)
er vi tilbake på vår trygge og lune terrasse i Ekornstien.
Første ”nødhavn” ble Horten med to dagers stopp i den hyggelige gjestehavna. Etter å ha forsert Slagentangen med til
dels tung sjø ble neste ”nødhavn” Torgersøya utenfor Tønsberg. God havn og trivelig sted å være for et par døgn. Værmeldingene var imidlertid av en slik karakter at vi valgte å
dra hjem og vente på bedre vær. Eller kanskje vi ikke venter
lenger, men drar dit hvor solen skinner.
Nok sutring over normalt norsk sommervær. Snart er
det august og første møte i det nye Rotaryåret står for tur.
Det er med ærbødighet jeg overtar som president i Holmestrand Rotaryklubb. En veldrevet klubb, hvor vi er blitt
vant til glimrende programposter både fra eksterne foredragsholdere, så vel som fra klubbens egne medlemmer. De
nye komiteene har allerede vært i funksjon en tid. Referatene fra peismøtene gir signaler om at høstens program ikke
kommer til å stå tilbake for tidligere år. Kjernen i virksomheten vår er gode og interessante møter. Men viktigst av alt
er engasjerte og positive medlemmer. For meg er en viktig
del av møtene å komme sammen med gode venner for en
hyggelig prat – kanskje særlig fordi jeg jobber og tilbringer
så mye tid utenfor Holmestrand.
Building Communities – Bridging Continents, fritt oversatt ”Støtte til lokalsamfunnene - bidra til å knytte sammen
og øke forståelsen mellom landene”, dette er den nye RIpresidenten Ray Klinginsmiths slagord. Holmestrand RK har
med vekslende intensitet vært med på å støtte lokalsamfunnet. Det er nok å nevne tiltak som 1000-års plassen og
utdelingen av Nysgjerrig-prisen. Internasjonalt er vi i første
rekke med vårt pågående prosjekt i Uganda. I tillegg har vi
støttet jordskjelvofrene på Haiti og krafttaket med utryddelsen av de siste forekomster med polio.
Jeg gleder meg til nytt innholdsrikt klubbår og fortsatt
godt oppmøte.
Vel møtt den 2. august.

EUROPARÅDETS MANGFOLDIGE ROLLE
Europarådet? Det er vel i dag Torbjørn Jaglands nye arena,
det!? Ja. Men også mye, mye mer! Jagland er ferskeste
nummer i lederrekka. Europarådet, som institusjon, har
en historie som går atskillig lenger. På siste maimøte (31/5)
fikk klubben vår nok en gang en temagjennomgang fra ekspertisen. Foredragsholder Sten Lundbo har bred diplomatisk bakgrunn og la for dagen inngående kunnskap om vår
eldste (1949) paneuropeiske organisasjon.
En smidig introduksjon fikk han av Johan Henrik.

INFISERT?
Spørsmålet Vice President Marketing and Business Development,
Norman Data Defense,
Audun Lødemel skulle
svare på 7. juni, var om
datavirus kan forårsake
en elektronisk pandemi.
Vi fikk mer påfyll enn et
enkelt svar. Lødemel informerte om et komplisert så vel som avansert
trusselbilde. Sofistikerte mottiltak og forsvarsverk trengs! Men
også enkle foranstaltninger har effekt, og gode råd om fornuftig og trygg databruk ble servert. Hva så med pandemien?
Slettes ikke utenkelig, slik vi forsto vi Lødemel.

Med Rotary hilsen Hans-Arne
(Ivar Jon og Erik har bidratt med bilder og tekst)
Generalforsamlingen seksjon B og
presidentskiftet foregikk 21. juni,
med spiseaften og dresskledde gentlemen som ramme rundt. Jan S
oppsummerte sin presidentperiode,
herunder regnskapsmessige for hold, og hilste Hans Arne R velkommen som arvtaker. Sist nevnte takket og tilkjennega lovende signaler
for klubbvirksomheten videre.
Akkurat passe formell – som jovial
– ble denne viktige fellesstunden.

Godord + vin til Ivar Jon, Johan Henrik og
Magne for ekstra god innsats i Rotary året.

ROTARY 2010-2011

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

NYTT OM KAPTEIN SABELTANN

MØTEPROGRAM - AUGUST 2010

Kaptein Sabeltann
finnes fortsatt i virkelighetens verden!
Skikkelsen fremstår i
ny, moderne utgave,
men med gammeldags, rå og primitiv
brutalitet.
Hvordan jobber så
dagens pirater? Og
hva gjøres for å forebygge eller – når skaden allerede er skjedd
– håndtere sjørøveri?
Kaj informerte på møtet 14. juni, med profesjonell innsikt.
Spørsmålene var
mange og interessen
stor. Denne virksomheten er ondsinnet terror som rammer
uskyldige på en fullstendig uakseptabel måte. Men vi aner
også noen bakenforliggende "sosiologiske" faktorer.

Mandag 02. 3-MINUTT ved Terje Andersen
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

: Runar Farnes

Mandag 09. 3-MINUTT ved Håkon Fæste
EGO/YRKESFOREDRAG ved
Per Halvor Rønningen
Referent

: Torstein Sagen

Mandag 16. Møte på ØDEGÅRDBUA
LETT PROGRAM med "bevertning" ved
Jan-Arne, Ivar Jon og Håkon
Referent

: Tor Tingbø

Mandag 23. BEDRIFTSBESØK på VACON adresse Bentsrudveien 17.
Referent

: Lars Tveito

Mandag 30. HELSETILSTANDEN i HOLMESTRAND
ved kommunelege Ola Johan Bakke
Intro ved Jan-Arne Rønningen
Referent

: Jan-Arne Rønningen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail

Fødselsdager i AUGUST
02.
15.
20.
26.

Per Jan Jørgensen................. 82
Johan Henrik Dahl................ 82
Arne Johan Bu...................... 44
Tor Tingbø............................. 63

bjorn@jarlsbergeiendom.no
år
år
år
år

FREMMØTE i JUNI 53,4%

Definisjon på en gentleman:
En som kan spille trekkspill, men
som ikke gjør det

VI GRATULERER
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