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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Det går mot jul,men værmessig føler jeg meg hensatt til
St.Hans været i Egersund. Men det blir vel snart snø får vi
håpe. Løypemaskinen begynner snart å ruste!

Ingeniørgeolog
Hanne Wiig Sagen

Og til dere som har sendt meg mail de siste 14 dagene
så beklager jeg sene svar. Har vært bortreist, og med manglende datakunskap og nyinnkjøpt iPad så klarte jeg å motta
mailer, men ikke sende før siste dagen.
Har ikke fått noen tilbakemeldinger til meg personlig
at å flytte møtedag blir umulig. Heller det motsatte. Mangler referat fra to av komitemøtene, men fra en komite kom
det frem at for to av medlemmene var mandag å foretrekke.
Altså to svake "protester" av 42. Så det vil si at vi går videre
med vår vanlige prosedyre for opptak av nye medlemmer.
En eventuell ny møtedag vil da komme som en konsekvens
av antall nye reflektanter og et styrevedtak, og at vi har lokale tilgjengelig.
Det kom inn seks kandidater til Nysgjerrighetsprisen.
Seks forskjellige. En komite hadde ingen forslag til kandidater. Vi får følge opp på nyåret. Dersom prisen skal utdeles i 2012 kunne jeg tenke meg at den enkelte kom med tre
forslag på mail til meg, eller en annen, og styret sto for utvelgelsen. Andre forslag mottas med takk.
Og så en skikkelig gladmelding. Vi har fått TO NYE
DAMER I KLUBBEN. Jarlsberg EiendomSelskab har slått
til (igjen?) og gir oss to skulpturer som de tidligere har kjøpt
av kunstneren som laget originalen. En fantastisk flott gave
som vi takker så mye for. De er ikke billige! De ser gjerne at
utdelingen skjer i sammarbeid med kulturfestivalen, og ingenting passer oss bedre. Det er nok det som gir mest PR
for klubben. Vi takker og bukker!!
Håper dere alle har spart gjennom året slik at Øistein
kan få med seg mye penger sørover etter julemøtet. Tenk
om alle hadde møtt! Prioriter riktig den 19. desember!
Til slutt vil jeg bare få ønske dere alle med familie en
riktig God Jul og et Godt Nytt År.
Med Rotary hilsen Tor

Livets edleste fornøyelser ligger
i beherskelsen

FOTO FRA
SKOLEBESØKET?
Flere har etterlyst bilder
fra skolebesøket 26. sept.
Siden datavirus hos Ivar J
har fortært noen av de
ferskere glimtene, får skolen fornyet oppmerksomhet.

ER DU REDD FOR TROLL OG TUSSER?
Var det derfor du uteble 31. oktober? I så fall var du
blant de få. Mange møtte opp til nyttig informasjon og spennende befaring på Jernbaneverkets milliardprosjekt ved Sjøskogen. Ingeniørgeolog Hanne Wiig Sagen og informasjonsrådgiver Freddy Samson Fagerheim orienterte. Og tunnelturen under jorden ble en mektig opplevelse! Om alle kom
opp igjen etterpå? Ja, sikkerhetsrutinen kvitterte oss ut.
Om det fulgte skrømt med som blindpassasjer? Tja, kan
det ha vært der dataviruset som senere angrep redaksjonens fotofiler og harddisk og slettet viktig dokumentasjon,
hoppet på? Aldri godt å vite hvor trollskap kommer fra…..

HEIMEVERNET BLANT DE BESTE I KLASSEN
- HVA MED KLASSEN?
Generalinspektøren for heimevernet, generalmajor Kristin
Lund, var klubbens og Nordre Vestfold Forsvarsforenings
gjest 7. november. Hun orienterte om en organisasjon i utvikling. Vi lærte om bl.a. HVs kapasiteter, regioner; innsatstyrken og den marine Reineklassen. Veldig aktuelt nå, siden forsvarssjefen 24. november overleverte sitt fagmilitære
råd til ny langtidsplan for Forsvaret. Også 22. juli ble omtalt. Lund understreket at HV “gjorde jobben” som en av de
beste i klassen, bl.a. med sikring av vitale bygninger. Det
hun - diplomatisk - omgikk, var hvordan resten av klassen
fungerte. Media har som kjent påpekt at det tok tid før HV
fikk slippe til.

BLE DU LUN?

14. november fyrte vi opp på peisen.
Fikk du varmen i deg - og i ditt engasjement for klubbens
fremtid? Presidenten og Torstein (formann i programkomiteen) hadde underforet oss med spenstige innspill, bl.a.
knyttet til opptak av nye medlemmer og endret møtetidspunkt. Forhåpentlig er nå alle - også etterlyste referater
fra fyringsøkten - på plass.

Rektor Kjell Håkon Andersen
orienterte og viste
oss de nye skoleanleggene.
Til venstre
"mekken".
Nermest ser vi inn
i gymsalen.

ROTARY 2011-2012

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

UGANDA + HOLMESTRAND =
EN KJÆRLIGHETSHISTORIE?
I hvert fall i “agape”-forståelsen av ordet! For her er det
snakk om omtanke. Ikke som poetisk variant. Men i en
versjon koblet mot den praktiske hverdag og de muligheter
som følger i kjølvannet av næringsvirksomhet. Øistein orienterte om begge deler 21. november, både Holmestrand
Rotary Klubb´s veldedighetsengasjement for Nsimbi
Education Centre, og egen, tilliggende roseproduksjon.
Illustrative bilder og tall fulgte med. Siden 2007 er rundt
130.000 kroner samlet inn og skolen har blitt oppgradert
med bl.a. vanntank; latriner; skolebøker; pulter; maling; opplegg for strømtilkobling og skolefest for barna. Både lærerikt og hyggelig å få denne tilbakemeldingen.
Et velfortalt og velfremført budskap!

Møteprogram DESEMBER 2011
Mandag 05. 3-MINUTT ved Arne Fladby
EGO/YRKESFOREDRAG
ved Håkon Fæste.
Referent

: Ivar Jon Tunheim

Mandag 12. 3-MINUTT ved Kaj Haagensen
INTERNT - FRISKT DISKUSJONSMØTE
Vi diskuterer budsjett - klubbens økonomi prioritering av kostnader - aktiviteter - møte
dato - møtetid - og annet vi har på hjertet.
Ansvarlig
Referent

: Presidenten
: Jan-Arne Rønningen

Mandag 19. JULEMØTE med middag på ØDEGÅRDBUA
GENERALFORSAMLING seksjon A - VALG
Ta med godt med cash og bli med på det elleville loddsalget hvor du kan vinne Øistein´s
Carribien Rom, kunst og blomster til fruen.
Inntekten går uavkortet til Uganda prosjektet.
Øistein B Larsen
Øistein forteller fra
roseproduksjon i Uganda
tekst/bilder Ivar Jon

Fødselsdager i DESEMBER
05. Hans Petter Harestad.............63 år
07. Alf Johan Svele...................... 55 år
12. Jan-Arne Rønningen.............. 65 år

Ansvarlig
Referent

: Møte og kameratskap
: Martin Westbye

Mandag 26. MØTEFRI - 2. juledag
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.

FREMMØTE i OKTOBER 52 %
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