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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Tiden løper umåtelig raskt !
Her skriver jeg innlegg til månedsbrev for
desember, allerede halvveis inn i mitt presidentår. Utrolig !
Synes høst-halvåret er forløpt bra, med
gode programposter og god deltagelse fra
mange, ikke minst fra våre mange nye medlemmer. Fortsatt er det enkelte som åpenbart
ikke har tid til møte selv om vi flyttet møtetidspunkt, nettopp for å fange opp yngre medlemmer, politikere og andre som hadde problemer med mandager kl. 1900.
Nå melder flere av våre stabile og aktive medlemmer at
tidspunktet kl. 2000 blir alt for sent, selv om tirsdager er
OK. Dette vil styret behandle i styremøte 4. desember. En
alvorlig situasjon som vi må og skal finne en løsning på.

Service
Above
Self

Har du sett deg selv i speilet i det siste?
Ja, for det er mulig at forandringen har skjedd med flere av
oss allerede. Det står nemlig i Norsk Rotary håndbok av
2012 på side 63, (sitat):
KVINNER I ROTARY VIRKER FORYNGENDE. Videre står
det: Kvinnenes inntog har påvirket aktivitetsnivået.
Gjennomsnittsalderen på kvinnene i Rotary i Norge, er på
55 år, mens snittalderen på menn er hele 64 år. Altså en
klar forskjell. Kvinneandelen har økt jevnt og trutt, og i 2012
er det 16% kvinner i Norske Rotaryklubber.
Så ta en titt i speilen karer, og har ikke underet skjedd enda
så er det like før - for nå har Ingeborg kommet og Marit er
på full vei inn. Føler meg faktisk litt yngre allerede... Olav ☺

DYPTENKT, VELFORMULERT og SMAKFULLT

Møtetidspunktet ble behandlet på peismøtene i november. Flere foreslår at vi går tilbake til kl. 1900, men beholder tirsdager. Det kan kanskje være en løsning ?
Forøvrig var peismøtene også denne gang godt besøkt
og det er tydelig at konseptet peismøter er meget vellykket.
Viktige temaer blir drøftet, anbefalinger sendt president og
styret, og samtidig oppleves en god sosial atmosfære.
Programmet for vår-halvåret 2013 er nå presentert av
Torstein, også her er det mye interessant. Komiteene har
tatt ansvar for sine deler av møteprogrammet. Blant postene kan nevnes at ✔ Fylkesmann Erling Lae kommer 22.
januar ✔ Torskeaften 26. februar ✔ Intercitymøte med Horten Rotary Klubb 5. mars ✔ Besøk fra Danmark 23. april
( Dr. Morten Øster om sitt Afrika-engasjement) ✔ Besøk av
Næringssjefen 14. mai, og den tradisjonelle Båtturen 18. juni.
På siste møte hadde vi besøk av en ny reflektant, Marit
Foss. Ingeborg er fadder. Marit er leder for Sverre Foss
Blikkenslagerverksted i Hillestad, har bred kontaktflate i
næringspolitiske kretser og blir en verdifull tilvekst til vår
klubb. Vi håper Marit vil trives hos oss, og ønsker henne
hjertelig velkommen !
Undertegnede har over en tid forsøkt å bestille et par
Rotary publikasjoner, bl. Håndboken. Dessverre har ikke
bestillingssystemet til Rotary fungert, men nå tilsist har AG
Dag Tvedt lovet å hjelpe til så dette går i orden. Håper å ha
materiellet med til møtet 4. desember.
Til sist vil jeg ønske alle en riktig god advent, jul og
nyttårsfeiring når den tid kommer. Minner også om vårt
julemøte 18. desember med det tradisjonelle lotteriet til inntekt for vårt UGANDA SKOLEPROSJEKT. Denne gang har
Øistein overgått seg selv med gevinster, så jeg håper alle (!)
kan møte denne gangen. Hvis noen skulle være forhindret,
kan lodder bestilles hos Øistein på forhånd. Dette er jo vår
eneste «dugnad» i Holmestrand Rotary Klubb, så still opp !
Jeg ønsker dere alle og familiene deres en riktig
GOD JUL og et Godt Nytt År
Med Rotary-hilsen fra Jan-Arne

President Jan-Arne,

DG Njål

AG Dag

Distriktets guvernør, Njål Gjennestad, besøkte klubben 6.
november. Han møtte først styret, deretter medlemmene
samlet. AG, Dag Tvedt, deltok også. Men det var Gjennestad
selv som foredro for forsamlingen. Han formidlet tanker om
Rotary og sin egen rolle. Dyptenkt! Og velformulert!
Tilbakemeldingene etterpå munnet entydig ut i oppriktig ros
og takk. Med utgangspunkt i sin utdanning og sitt virke
som prest, tok Gjennestad opp refleksjoner som vi nok tidvis har vært innom alle sammen: Hva er det vi holder på
med i Rotary? Hva er egentlig hensikten? Guvernøren både
næret problemstillingen og kom opp med svar-alternativer.
Gode nettverk er viktige. I tillegg vektla Gjennestad at ved å
fungere i Rotary, tilbys vi en flott mulighet til å bety noe
verdifullt for andre. Det hadde han selv erfart. Eksemplene
vi fikk var lykkelige og mange. Lykkelig for mange ble også
hotellets smakfulle fiskesuppemeny etterpå. Vi hygget oss!
Peis-hygge og

OPPFYRTE PEISENTUSIASTER

Antallet peiser som de facto ble påtent
på møtet 13. november? Det har dessverre redaksjonens intense, gravende
journalistikk ikke klart å bringe helt
på det rene. Det vi imidlertid har funnet ut er at komitemedlemmene som
peis-tanker
stilte opp på peismøtene selv ble godt
oppfyrt. Av entusiasme og engasjement! Presidenten har tilfreds oppsummert innsatsen som «meget produktiv».

Yrkeskodeks for
Rotarianere:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Program DESEMBER 2012
Tirsdag 04.

3-minutt ved Tor Tingbø
EGO/YRKES FOREDRAG ved
Ingeborg Kalager Sølverud
Referent

: Alv Smith Johansen

NB! Styremøte før det ordinære møtet:
Styremedlemmer møter kl.1900
Torsdag 11. 3-minutt ved Amund Rudlang
EGOFOREDRAG ved Knut Aven

ROSENRØD SJARMØRETAPPE

Referent
Tirsdag 18.
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Roser både i rødt og andre sjatteringer ble det på møtet 20.
november. Da informerte nemlig klubbens roseprodusent,
Øistein, med sitt lune, sjarmerende vidd, om roseproduksjon
i Afrika og tilhørende Nsimbi Education Centre. Og ikke bare
det. En rosebukett forærte han alle som var til stede! Dermed kunne hver og en
fullføre sin egen
sjarmøretappe ved
hjemkomst etter møtet. Hvordan står det
så til med de tiltak-ene
vi støtter i Uganda?
Skolebarn på
Behovet for hjelp er
Nsimbi
fortsatt stort. Afrika er
et kontinent i sterk utvikling, men ustabile politiske regimer og korrupsjon gjør samfunnsbygging krevende. Hjelpen fra klubben vår til Nsimbi kommer derfor godt med. Vi
bidrar bl.a. til beskyttelsestiltak; reparasjon av hus og latrine; bedre gulv i klasserom; nye lærebøker, bedre bo- og
arbeidsforhold for de som underviser. La oss derfor igjen ta
et skikkelig tak på vårt støttearrangement i desember! Da
regner vi med at alle kommer - Velkommen!

ROTORFREMDRIFT
Noen ganger kan det gå rundt for oss alle.
For kaptein Jarle Andersen ved 330-skavdronen på Rygge går det rundt hele tiden, med rotorfremdrift. Hans felt dreier
seg om helikoptertjenesten i Luftforsvaret. På fellesmøtet med Forsvarsforeningen
27. november orienterte Andersen grundig om tjenestens status og framtid. Historikk ble det også plass til. Bl.a. lærte vi at skvadronenes
nummernavn er arvegods helt fra krigens dager. Underveis
vokste spørrelysten seg stor. Mye praktisk informasjon. Hans
erfaringer fra bl.a. 22. juli 2011 i Norge og opphold i Afghanistan krydret fremstillingen. I desember kommer det inn
anbud på nytt materiell. Nye helikoptre skal fases inn fra
2016. Våre redningshelikoptre er gamle og vil bli enda eldre
før andre overtar. Men vær trygg: De er godt vedlikeholdt.
tekst og bilder Ivar Jon

: Einar G Løken

3-minutt ved Sven Halvorsen
JULEMØTE med middag på ØDEGÅRDBUA
Kuvertpris med godt drikke kr. 300,GENERALFORSAMLING seksjon A - VALG
Loddsalg til inntekt for Uganda Prosjektet.
Carribien Rom, kunst, blomster og andre flotte
gevinster - Ta med mye CASH
Ansvarlig
Referent

: Møte & Kameratskap
: Lars Tveito

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

FREMMØTE September 2012 - 57,4 %
FREMMØTE Oktober 2012 - 52,7 %
Snitt fremmøte tom Oktober 2012 - 53,2 %

Fødselsdager i DESEMBER
05.
07.
12.
14.

Hans Petter Harestad.............64
Alf Johan Svele...................... 56
Jan-Arne Rønningen.............. 66
Knut Aven..............................65
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