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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Så er snart første halvdel av
Rotaryåret omme.
Det har vært en innholdsrik og
flott periode.
Programmet har inneholdt alt
fra ”skrønekveld” på Ødegårdbua til besøk av distriktsguvernør, og til kveldens forestående besøk fra biskopen i Tunsberg.
En stor takk til programkomiteen og andre bidragsytere.
Det er lett å være klubbpresident når komiteene fungerer
som i år, jeg takker derfor alle som i god Rotary-ånd har
bidratt til gode arrangementer.
Gjennom blant annet peismøtene har det kommet frem
forslag på flere nye medlemmer, også kvinner, styret vil behandle listen på neste styremøte før den sendes medlemmene for uttalelse. Det ville vært flott å kunne ønske nye
medlemmer velkommen til klubben før jeg takker av som
president. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmene til å være
aktive med tanke på verving.
Julesnøen har lagt seg, adventstiden står for døren og
snart er det jul igjen. I Holmestrand er julegatene allerede
pyntet og butikkene er klare for årets høydepunkt. Men
heldigvis har vi noen flotte møtekvelder å se frem til også i
desember. Av flere høydepunkter er vel gjerne den årlige
julefesten vår, med valg av neste års styre og ikke minst,
Ugandaprosjektet. Når Øistein kommer med en flaske Rom,
loddbok med blomster og gode historier, da blir det trivelig
på bua. Jeg ser frem til å møte flest mulig av dere over en
god middag og kanskje en videreforedlet potet eller to.
Etter ønske fra medlemmene har programkomiteen og
undertegnede blitt enige om at vi har møtefri den 20. og 27.
desember.

Service
Above
Self

Sannelig, verden er ikke alltid så stor! Kitmitto belyste saken fra mange vinkler. Han vektla særlig den politiske dimensjonen.
Der er noe eget med militære
lederes evne til å gjennomgå
kompliserte stridsemner på en
pedagogisk måte. Etter å ha
opplevd særtrekket en rekke
ganger, aner man bakenforliggende kvaliteter og verdier i den
utdanningen norsk befal får.
Kontingentsjef oberst Gjermund
Eides orientering fra Afghanistan 1. november, bekreftet nok en gang ferdigheten. Norges
militære nærvær i landet ble verken forvirrende forvansket,
eller banalt forenklet, men ryddig og forstandig belyst. I en
lett tone, men med alvoret intakt. Det hele i et fellesmøte
med Nordre Vestfold Forsvarsforening.
Interessante var Hof-ordfører
Olav Bjørnlis utdypning av egne
tanker om kommunesammenslåing, på møtet 8. november.
Igjen et seriøst tema, men allerede Ulfs introduksjon initierte
rom for munterhet underveis. I
spørrerunden fremkom det nyanserte syn fra klubbmedlemmene på hvorvidt ”small
(big) is beautiful” eller ei.
Kommunelege Ole Johan Bakke (ikke avbildet) tok tempen
på Holmestrands helsetilstand 15. november. Byen har
slitasjeflater – men også botemidler. Å spille tett og godt på
lag med den oppvoksende generasjon vil være et viktig trekk
i en langsiktig helsestrategi, signaliserte Bakke.

Ønsker dere alle en god og avstressende adventstid.
Med Rotary hilsen Hans-Arne

I bredden som i dybden

av Ivar Jon

Gjennom nok en måned har klubbens solide nettverk bidratt til at interessante og aktuelle tema er blitt belyst - i
bredden som i dybden.
Emnet 25. oktober ble spesielt. Stridighetene mellom israelere og palestinere kjenner folk flest som en storkonflikt i verdensformat – langt unna.
Denne gang ble alt trukket nærmere.
Først og fremst fordi PLO-delegat
Omar Kitmitto formidlet erfaringer
opplevd fra ”innsiden”. Men også fordi
Per Halvor, som introduserte ham,
fortalte om relasjoner dem imellom.

Langsiktige strategier er også basale ingredienser for FNs
og Sikkerhetsrådets arbeid. Derom, og om Norges rolle i
institusjonelt fredsarbeid, fortalte ambassadør Ole Petter
Kolby levende på møtet 22. november. Johan Henrik intro-
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

duserte. Begge ivaretok diplomatisk konduite, naturligvis.
Hva biskopen vil ”ivareta” i kveld 29. november, kan redaksjonen først oppklare spaltelangs i neste Månedsbrev.
Slik er det nå, engang, at mange
spørsmål kun finner sine svar i
fremtiden. Erkjennelsen avdekker både risiko og muligheter. Det
uvisse trenger man imidlertid
ikke blindt å utsettes for. Usikkerhet kan forebygges! Det lærte
vi av sjef, analyseavdelingen Holte
Consult, Trygve Sagen, tidligere i
høst. "Prosjektstyring til suksess
- usikkerhetsstyring av prosjekter",
var hans tema. Fader Torstein
var blant de lyttende. Jan S. introduserte.

(tekst og bilder av Ivar Jon)

EXTRA TAKK

En
til Ivar Jon som
hver måned har bidratt med "snutter" (som han selv kaller det)
og fotoseanser til månedsbrevet - til Bjørn som holder oss
"live" på nettet, og SMS´er oss til møtene hver mandag - til
Jan-Arne som får møteprogram-kabalen til å gå opp hver
måned - til president Hans-Arne som har ledet det hele vel
i havn så langt - og til alle DERE ANDRE - uten DIN TILSTEDEVÆRELSE hadde det ikke blitt noen verdens ting!
Stor takk fra Olav (red)

Mesteparten av pengene brukte jeg
på jenter og alkohol,
- resten sølte jeg bort!
George Best

MØTEPROGRAM
DESEMBER 2010
Mandag 06. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
EGO/YRKESFOREDRAG ved Einar G Løken
Referent:

Runar Farnes

Mandag 13. JULEFEST med MIDDAG på ØDEGÅRDBUA
GENERALFORSAMLING seksjon A - VALG
Det blir utloddning hvor inntekten går
uavkortet til Uganda prosjektet - så TA MED
GODT MED GANGBARE "SEDDLER".
Påmelding til julefesten på møtene!
Referent:

Tom Johansen

Mandag 20. MØTEFRI - det er snart jul!
Mandag 27. MØTEFRI - Julefred - tid til ettertanke!
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Fødselsdager i DESEMBER
05.
07.
12.
28.

Hans Petter Harestad.............62
Alf Johan Svele...................... 54
Han-Arne Rønningen............. 64
Beint Saaghus....................... 48
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VI GRATULERER
FREMMØTE i OKTOBER 54 %
Månedsbrev 12/2010 er sponset av:

President 2010-2011 Hans-Arne Risnes,
tel 90 77 87 44 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no

Jarlsberg EiendomSelskab as

Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@online.no

Enda er det tid til å sikre seg en spennende
LEILIGHET eller NÆRINGSLOKALER
på brygga i Holmestrand - en by i utvikling
Se dette og mer på vår hjemmeside
www.jarlsbergeiendom.no

Programkomiteen Jan-Arne Rønningen,
tel 40 40 02 42 e-mail: j-aroenn@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

