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Kjære Rotaryvenner!
Jeg har akkurat kommet hjem fra Dusseldorf etter å ha
vært på noen møter og omvisning i verdens største valseverk. Det har 15 ganger større kapasitet enn Holmestrand
valseverk og har 2100 ansatte. En imponerende industrimaskin bygget over flere tiår av de beste ingeniører på området. Men i disse krisetider skjelver selv de største industrilokomotivene litt. Det blir spennende å se utviklingen fremover. Forplanter krisen seg videre vil mange av oss bli berørt, og allerede nå vet jeg at det er noen av oss som føler
usikkerheten personlig.
Reisen førte til at jeg gikk glipp av møtet med distriktsguvernøren mandag 17. november. I følge sikre kilder ble
det et hyggelig møte, og årets DG er nå også en trivelig fyr.
Takk til Jan og styret som tok seg av guvernøren. Han
har sendt et hyggelig takkebrev. Vi får mye skryt for klubbens aktiviteter, og noen oppmuntringer til å rekruttere kvinner og delta i ungdomsutveksling.
Vi har fått et nytt medlem i november og er nå 43. JanArne Rønningen er flyttet hjem til Holmestrand fra Tønder i
Danmark og overflyttet fra Rotaryklubben der. Han er et
fint tilskudd til klubben og ønskes velkommen!
Vi går nå inn i desember og det er en måned som byr på
mange hyggelige tradisjoner. Jeg ser fram til julemøtet der
det er mulig å slå seg litt løs og også bidra til en god sak.
Regner med at Jan/Øistein går for seier til Uganda.

Kjære president Lars Tveito, innkommende pr
esident Jan Sollid
og Holmestrand Rotary Klubb!
Takk for hyggelig velkomst, for godt formøte med styret, for åpne
og engasjerte ansikter på medlemsmøtet! Jeg hadde en god følelse
av dialog som vi begge har nytte av. Klubben tok vel imot meg og
inviterte til et deilig måltid. Gode møter og godt samvær er suksessfaktorer for et godt indre klubbliv.
Det nær fulltallige styret med komitelederne jeg møtte hadde
nødvendig fartstid og god Rotarykompetanse. Klubben er med
sine nå 43 medlemmer stor nok til å ha et godt indre liv og til å ha
meningsfylte prosjekter. Klubben gjør et godt arbeid med rekruttering av nye medlemmer og er godt på vei til å oppfylle målet for
medlemsrekruttering, netto økning på 3. Jeg registrerer at medlemmene er svært godt fornøyd med miljøet og det indre liv, og at
klubben har som mål å rekruttere kvalitet fremfor kvantitet. Fremmøtet i klubben er godt med 64.5 %. Gjennomsnittsalderen på 58
år er bedre enn de fleste av våre klubber, er jeg redd. På ett område
må klubben ha høyere ambisjoner: Holmestrand er nå en av tre
klubber i distriktet som ikke har kvinnelige medlemmer. Som dere
vet kan kvinner være et flott tilskudd til klubben og dens aktiviteter, og mange av dem gjør seg bemerket i sentrale rotaryverv. Jeg
vil gi klubben honnør for det gode samarbeidet med Round Table
og tilskuddet av nye medlemmer som kommer derfra. Gledelig er
det også å registrere at dere har nær kontakt med Inner Wheel.
Vi snakket om fremgangsmåte for rekruttering av medlemmer
og jeg er glad for at jeg fikk støtte for en uformell tilnærming der
potensielle kandidater inviteres til møter, for at begge parter skal
kunne snuse litt nærmere på hverandre, selvsagt uten at det betyr
et løfte om medlemskap. Det kan også hindre at styret gjennomfører den mer omfattende formelle prosedyre for uaktuelle kandidater. Jeg gir klubben honnør for å tenke helhetlig ved rekruttering og
opplæring av nye medlemmer og at dere er bevisst på å bruke
fadderne i prosessen.
Jeg takker for det skriftlige oppsettet jeg fikk der klubbens komiteer og aktiviteter er nærmere beskrevet i hovedpunkter. Klubben har et aktivt sosialt liv, noe middagen jeg fikk være med på
bærer bud om. Særlig interessant fant jeg rapporten etter spørreundersøkelsen om hva medlemmene foretrakk av typer programposter. Posten 3-minutter om Rotary merker jeg meg som en god
ide som jeg formidler videre. Planlagte og tildelte 3-minutter er en
god måte å sikre kontinuitet i denne posten. Ellers viser rapporten
ikke uventet at egoforedrag, eksterne foredrag, nytt fra mitt yrke og
julemøtet skårer høyest.
Jeg forstår at dere legger stor vekt på å ha en oppdatert og aktiv
hjemmeside. Månedsbrevene gis ut både elektronisk og på papir.
Klubben imponerer med sitt engasjement i prosjekter både lokalt og internasjonalt. Hvis det finnes en rapport om Ugandaprosjektet ville jeg være takknemlig for å få tilsendt en kopi, elektronisk om det finnes. Særlig interessant fant jeg det opplegget
dere har lagt for oppfølging i prosjektperioden.
På ett område mener jeg klubben bør har større ambisjoner:
Alle klubber bør delta i ungdomsutveksling minst hvert fjerde år,
sier strategiplanen. I en klubb med mange godt voksne medlemmer kan dette selvsagt være en utfordring, men det er ikke noe
krav om at vertskapsfamiliene skal ha hjemmeværende barn. Vi
har mange eksempler som viser at familier uten barn kan være
svært gode verter. For klubben er det nødvendig å være bevisst
ansvaret for og behovet for nær kontakt med utvekslingsstudenten.
Da får medlemmene selv det største utbytte av utvekslingen.
Utdeling av Nysgjerrigprisen er et godt tiltak, men klubben bør
også vurdere å bruke av sin konto i Rotary International til å utnevne minst en Paul Harris Fellow i året. Som dere vet koster det
ikke noe utover det dere allerede har betalt. Ring Gudrun Kajblad
i Zürich (s. 61 i årboka) hvis dere har spørsmål om klubbens tilgodehavende og om fremgangsmåte
Igjen takk for et godt møte! Jeg ser frem til nærmere samarbeid
i månedene som kommer.
Med vennlig hilsen Per A. Filseth - distriktsguvernør

Med Rotary hilsen Lars

Bilder fra turen til Brannåsen med 6 utenlandske
utvekslingsstudenter. Se reportasje neste side.....

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

UTVEKSLINGSSTUDENTER på "skogstur"
24.- 26. oktober var Inner Wheel vertskap for Rotary´s
utvekslingsstudenter i vårt distrikt. Vår distriktpresident,
Anfrid Sagen, hadde husrom til alle 6 ungdommene, noe de
satte stor pris på. De har truffet hverandre tidligere, og
gjensynsgleden var tydelig. De kom fra Mexico, USA, Australia, Frankrike, Tyskland og praten gikk livlig på engelsk.

Møteprogram DESEMBER 2008
Mandag 01. 3-MINUTT ved Hans-Arne Risnes
EGO/YRKESFOREDRAG
ved Ole Johan Klyve
Referent

: Johan Henrik Dahl

Inner Wheel hadde lagt opp et variert tilbud. Fredag var
det "Get Together" i Anfrids kjellerstue. Hyggelig var det at
Mari, datter til Espen og en venninne kom for å være sammen
med gjestene slik at de fikk treffe ungdom herfra.

Mandag 08. Drift av en MODERNE KUNNSKAPSBEDRIFT
av Thor Bendik Weider og Arne Martin Huseby

Lørdag ble det tur i Botnemarka og vi fikk turfølge av
Espen og Hans-Arne fra Rotary. De hjalp til med spikking
av pølsepinner, båltenning, og det så ut til at det smakte
med pølser, pinnebrød og Kvikk-Lunch. Om været var litt
surt, var det ingen sure miner, og turen til Brannåsen ble
ikke for lang for kanskje uvante turgåere.

Mandag 15. JULEMØTE med juletallerken og nogo attåt
GENERALFORSAMLING seksjon A - Valg
PÅMELDING på møtene!
NB! Sted vil bli annonsert senere via SMS

På kvelden var alle på forestillingen til HUK og byteateret
i Biorama. Så var det pizza og snacks og prat til langt på
natt. Søndag ble det en liten sightseeingtur over og under
fjellet på vei til lunch i Seilerhuset. Mario som kom helt fra
Flekkefjord, og Megan fra Kristiansand ble kjørt til Drammen for å ta tog. De fire andre fikk skyss av Torstein til sine
respektive bosted i Tønsbergområdet.

Mandag 22. MØTEFRI - GOD JUL!

Vi fra Inner Wheel som var med på opplegget, hadde stor
glede av å bruke tid på disse flotte ungdommene, og vi håper de sitter igjen med gode minner og utvidet vennskap fra
weekend treffet i Holmestrand.
Vennlig hilsen Rigmor Gustavsen - president Inner Wheel

Fremmøte i Oktober - 73,4%

Referent

Referent

: Tom Johansen

: Ulf Sundling

Mandag 29. 3-MIN ROTARY ved Terje Andersen
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Helge Kristensen
Referent

: Jon Petter Helgestad

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fødselsdager i DESEMBER
05.
07.
12.
28.

Hans Petter Harestad............ 60 år
Alf Johan Svele...................... 52 år
Jan-Arne Rønningen.............. 62 år
Beint Saaghus....................... 46 år

VI GRATULERER
President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no
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