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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Vi har hatt en innholdsrik periode i klubben med jubileum, guvernørbesøk og
klubbmøter med gode programmer.
60-års jubileet ble en flott og minnerik
festkveld og fra alle hold er det kommet skryt. Jeg takker
alle som i god Rotary-ånd bidro til et godt arrangement.
Spesiell takk til Håkon og hans team for alt det praktiske,
til Ivar Jon for munter underholdning, til Jan-Arne for god
toastmasterjobb, og til Hans-Arne (incoming) som på kort
varsel måtte fungere som president.
Guvernøren hadde så vidt kommet hjem fra jubileet før
han igjen satte kursen til Holmestrand, denne gangen for
Guvernørbesøk. "En vital klubb med god stemning og godt
samhold" skriver guvernøren i sin oppsummering. Han skryter av Ugandaprosjektet vårt og oppmuntrer til ungdomsutveksling og flere medlemmer, gjerne kvinner.
Vi har som mål å øke med 3 medlemmer fram til sommeren og jeg oppfordrer de som er faddere til å be med seg
reflektanter på møtene framover. Videre ber jeg alle medlemmene til å ta aktivt imot reflektantene slik at de raskt
føler seg hjemme i klubben.
Vi ser fram til innholdsrike møter også i desember. Jeg
håper spesielt mange kommer på julefesten, det er jo et av
de årvisse høydepunktene i klubben vår. Øistein stiller tradisjonen tro med Rom og loddbok og når hver av oss tar
med gode historier og godt humør blir det trivelig på
Ødegårdsbua.
Ønsker dere alle en god adventstid.
Med Rotary hilsen Jan

2009" med videointervjuer, bildecollage, historisk kavalkade
med tilhørende musikkinnslag fra de ulike tidsperiodene.
Erik orienterte om verdien av internasjonal kontakt og
satte dette Rotary-arbeidet i et inspirerende perspektiv.
Hyggelige hilsningstaler fra besøkende naboklubber og
fra DG Fred Schwabe-Hansen. Distriktsguvernøren foresto
også utdeling av Paul Harris Fellow utmerkelser til Espen,
med vekt på hans kontaktskapende innsats særlig internasjonalt, og til Bjørn, bl.a. for hans solide oppfølging av klubbaktiviteter og internettside. Et seremonielt høydepunkt!
Seremonielt og andektig var det også da gjestene hevet
sine glass for selve jubilanten, og gratulerte Holmestrand
Rotary Klubb med sine 60 år! En sprek klubb med solid
historisk fotfeste og fremtidstro, slik forsamlingen istemte i
kveldens jubileumssang (REFR. mel. "Gøy på landet")
- Vi vil bidra raust på ferden. Vi skal vise at vi kan (ja, det
jo saken) være med og bedre verden og vårt Holmestrand!

Ivar Jon

Flott og stemningsfull 60 års-feiring!
Samtlige gjester opplevde ekte feststemning da klubbens
60-års feiring gikk av stabelen 31. oktober. Samtidig ble
det gjort ekstra stas på utvalgte hedersmenn.
Stedet var Odd Fellow på Rove. Lokalet var akkurat passe
stort for de drøyt 40 gjestene - og passe intimt. Klubbens
iherdige arrangørkrefter hadde tilrettelagt for en stemningsfull kveld. Honnør fra presidenten har vanket i ettertid!
Pianoakkorder sørget for overgang fra uformell mingling
til festmodus. I presidentens influensa-fravær steppet HansArne kyndig inn som substitutt og ønsket velkommen.
Hilsningsinnlegget han fremførte var imidlertid i hovedsak
Jans ord og tanker.
Jan-Arne "toastmastret" så gjestene videre inn i kvelden, ryddig og med humoristisk snert.
Middagen smakte fortreffelig! Gastronomiske opplevelser ble akkompagnert av lystige allsang-innslag. Så vanket
det dessert - og senere kaffe og kaker: Velsmakende hjemmebakte, må vite! Torstein og hans kone Anfrid tok muntert ordet og tilleggskrydret opplevelsene ved bordet, sist
nevnte med takk for maten-hilsen inklusive velplassert honnør til kjøkken og servitører - - så ble det åpen bar og dans!
Audiovisuelle programmer i Ivar Jons regi bidro underveis til å program-spekke feiringen. Her var det bildeserie
med "klubbglimt" fra medlemsmøter, innslag fra "Roundtrip
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Self

Bildene viser:
- bordets gleder,
- toastmaster Jon-Arne,
- Ivar Jon ved pianoet,
- Erik orienterte om RI,
- incoming Hans-Arne
og DG, med respektive,
- og nederst er det
Espen og Bjørn som får
sine velfortjente PHF
bilder av Ivar Jon
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TILBAKEMELDING FRA DISTRIKTSGUVERNØREN...
Hei, Njål, Inger-Britt, Sidsel og jeg takker for all gjestfrihet
og vennlig mottagelse i forbindelse med besøket i klubben
(Hans-Arne gjorde en meget god jobb som stand-in vert, Jan).
Vi møtte en vital klubb med god stemning og godt samhold.
Klubben jobber veldig godt med lokale prosjekter, Nysgjerrigprisen, mm - som gir klubben positiv lokal omtale. Klubben
har også et veldig godt månedsbrev og jeg vil være takknemlig for å få tilsendt dette fremover, det vil hjelpe oss i å
følge med på klubbens indre liv. Klubbens hjemmeside er
oppdatert når det gjelder organisasjon, men jeg savner programmet lagt ut på sidene, og det burde vært mye mer stoff
om de fine aktivitetene dere har å skryte av.
Klubben har også et flott internasjonalt prosjekt - Nsimbi
Educational Center. Det har alle de elementer som skal til
for et vellykket prosjekt: sterkt engasjement av klubbmedlemmer med bånd til Nsimbi og kunnskap om lokale
forhold, lokale kontakter man kan stole på og god oversikt
over behovene. Det er beklagelig at prosessen med et mulig
Matching Grant har ført til betydelige forsinkelser og frustrasjoner og jeg har forståelse for at TRF mer føles som en
motpart her. Jeg har tatt opp problemet og skal komme tilbake når jeg har fått noe mer input.
Jeg håper også at dere fremover ser muligheter for nye ettårs studentutvekslinger. I den forbindelse kunne det være
en idé å etablere et samarbeid med Sande RK og Svelvik RK,
hvor klubbene roterte på det formelle ansvaret, men samtidig samarbeidet om praktisk gjennomføring, f.eks. med vertsfamilier fra flere klubber. Fra distriktets side er DYEO Stein
Graf eller AG Njål gjerne behjelpelige med å få et slikt arbeid
i gang.
Klubbens store utfordring er å sikre en kontinuerlig rekruttering og sikre at klubben ikke forblir en "men only" klubb.
Jeg ønsker der lykke til videre i dette Rotaryåret.
Vennlig hilsen Fred Schwabe-Hansen DG RI Distrikt 2290

Møteprogram DESEMBER 09
Mandag 07. FORVALTNINGSFORMEN 2010 - er den
krympet til en ren veireform?
Foredrag ved distriktssjef i Statens Vegvesen
Roar Gärtner. Intro ved Ivar Jon Tunheim
Referent

: Espen Andresen

Mandag 14. Aditro Logistics Norway As - daglig leder
Rune Edvåg forteller om det nye lageret ved
Kopstad - beliggenhet og kontraktslogistikk
Intro ved Martin Westbye
Referent

: Lars Tveito

Mandag 21. Julemiddag på Ødegårdbua med "nogo attåt"
GENERALFORSAMLING seksjon A - VALG
Også i år blir det loddet ut en "medisinflaske"
hvor beløpet går uavkortet til Uganda prosjektet
PÅMELDING PÅ MØTENE!
Referent

: Helge Kristensen

Mandag 28. MØTEFRI - julefred - tid for ettertanke
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FREMMØTE i OKTOBER 61,1%

Fødselsdager i DESEMBER
05.
07.
12.
28.

Hans Petter Harestad.............61
Alf Johan Svele...................... 53
Jan-Arne Rønningen.............. 63
Beint Saaghus....................... 47

VI GRATULERER
President 2009-2010 Jan Sollid,
tel 93 21 56 33 e-mail: jan.sollid@med.ge.com
Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@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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