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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !
70 år ung - Vanligvis markerer vi runde
dager for våre medlemmer med blomsterhilsen
fra Klubben. Omtale i månedsbrevet er unntaket. Når månedsbrevets redaktør den 4. november fylte runde 70 år, finner presidenten imidlertid ved denne anledningen at i tillegg til blomsterbuketten,
så er også et omtale-unntak for månedsbrevet passende.
Gratulerer i bakkant av den store dagen, Olav! Det kjennes veldig riktig å gebursdags-hilse nettopp deg i vårt eget
månedsbrev: Hyggelig at du nå er blitt 70 år ung!
Ung? Ja! Olav er som en tenåring til sinns. Slik har han
også ved en rekke anledninger signalisert at han oppfatter
seg selv: Ikke som en gammel, konkluderende besserwisser
og vismann, men heller mer som ungdommelig og ivrig søkende. Olav ser framover!
Jeg opplever Olav som en stor og viktig klubbressurs.
Han er aldri vanskelig å be. Olav stiller opp! Han har erfaring. Og pågangsmot. Olav ikke bare snakker om å løse
problemer, men jobber fram løsninger. Den store arbeidskapasiteten sin krydrer han med iver. Å samarbeide med
ham om månedsbrevet er en fornøyelse. Månedsbrevet vårt
binder klubben sammen. Det er et både organisatorisk og
sosialt limstoff. Dette faste, grafiske livstegnet preges av
solid standard - og hovedæren for den gode kvaliteten tilfaller
Olav. Som redaktør er han en inspirasjonskilde for oss alle!
Så kjære redaktør: Vi gleder oss over deg og dine redaksjonelle ferdigheter. Gratulerer med at du er blitt 70 år ung!

Service
Above
Self

LITTERÆR Duun-dyne
Elegant og behagelig nærmest
omsvøpte lektor Erling Sørli oss
med ny Olav Duun-kunnskap
05.11. Det var som om vi ble innpakket i en varmende, litterær
Duun-dyne. I den grad noe som
er avslørende og spennende også
kan serveres bekvemt, så mestret Sørli denne balansegangen til
fulle. Duun har alt, men han og
Erling Sørli tok oss med på ga oss stikkordene: godhet,
skjønnhet og ondskap. Det ble
en behagelig Duun-reise
spennende infor masjon om
Duuns værharde oppvekst i Trøndelag og hans ankomst og
lærergjerning i Holmestrand, der forfatteren oppholdt seg
til sin død i 1939. På mange vis en mytisk skikkelse, som
opprinnelig heller ikke het Duun, men Ole Råby. Sørli mente
at Duuns tilpassede nynorske språkdrakt ble hans varemerke. Videre syntes han Duun fikk et ufortjent ord på seg
for å være tunglest. Språket glitrer og humor finnes her i
rike mengder, fremholdt eksperten. Vi spisset ører og hygget oss under Duun-dyna.
Presidenten besøkte
et helstøpt peismøte
Jan,

Øivind

Rotary-hilsen Ivar Jon
Timmy

VIKTIG!

Møte og Kameratskapskomiteen inviterer til
vårt tradisjonelle julemøte den 17. desember, kl 1900.
Kommunen har nok en gang stilt Ødegardbua til disposisjon.
Henriette's Kjøkken vil levere tradisjonell julemiddag og det
vil bli servert passende drikke til maten.
Øvrig program vil inkl. passende historier fremført av taletrengte medlemmer samt et forrykende loddsalg til inntekt
for Uganda prosjektet vårt.
Møte og Kameratskap vil henstille til alle medlemmer at de
prioriterer dette arrangmentet!
Bindene påmelding til tom.johansen@siemens.com

Sommerleirene for ungdom - sommeren 2014?
Tilbud om sommerleire for ungdom kommer fortløpende fra
de forskjellige landene i februar og frem til mars 2014.
En unik mulighet for ungdom å treffe andre lands unge.
Skaper varige vennskap! Liten deltakeravgift!
Info på: www.rotary.no/innhold/332/camps-roundtrips
Søknadskjema ligger på: www.rotary.no
Kontaktperson for Holmestrand Rotary:
Espen Andresen, tlf 9051961. De "beste" tilbudene går først.
Benytt en rolig jul og nyttårshelg til å motivere ungdom i
din bekjentskapskrets til å søke!

Hans Anders

Kjapt og effektivt på plass ved peisen
12.11 var det lite å utsette på peismøtearbeidet i klubben.
Folk stiller opp! Klubbmedlemmer tar tak! P.g.a. reisefravær kom viktig informasjon fram til Møte- og kameratskapskomiteen først samme ettermiddag som møtet skulle finne
sted. Men selv da kommunikasjonsproblemer førte til varsling nærmest i 12 time, var interessen for møtearbeid intakt.
Imponerende da at utfordringen ble tatt på strak arm og
komiteen sporenstreks stilte på hotellet. Der ble oppgaver
aktivt og effektivt behandlet av engasjerte medlemmer. Samtidig brant det livlig på peisen rundt hjørnet i foajeen. Et
improvisert, men helstøpt, peismøte - syntes presidenten da
han stakk innom! Også de øvrige komiteene sto på. Presidenten takker alle deltakere i alle komiteer for solid innsats!
Foto: Redaksjonen og Hans-Arne

Champagne? For å sitere Lily Bolinger:
I only drink champagne when I´m
happy and when I´m sad....otherwise I
never touch the stuff unless I´m thirsty.

"Felix THE GREAT"
Slik lyder tittelen på den mest
kjente plateutgivelsen til det finske
musikkikonet Heikki Sarmento.
Samme tittel kunne sannelig
også vært overskriften på klubbkvelden 19.11. For der imponerte
kenyaneren Felix Osok oss alle.
Han var storartet - altså great.
Felix vokste opp under små kår
i Maseno nær Victoriasjøen. To
besøkende nederlandske Rotarianere
inspirerte ham til å fremme både
konstruktiv kritikk og pågående
spørsmål rundt deres ideer og
virke: "Jeg tror ikke det dere gjør
Felix Osok imponerte!
er så nyttig"… "Hvordan har dere
tenkt å gjøre en forskjell her hvis
dere ikke kan språket og forstår kulturen?", sa han. Dermed fikk Felix jobb som lokal medarbeider. Så gikk det slag
i slag. En livsfase senere er han blitt bofast i Oslo på 10.
året, har norsk universitetsutdanning, snakker eksellent
norsk, leder norsk-afrikansk næringsforening og kjemper
for sin idé om å få yte noe tilbake: Det gjør han gjennom
organisasjonene Utdanningshjelpen og Diaspora Network,
som støtter afrikanske barn med utdanningsstipend.
Rettferdighetstanker om kjønnsbalanse er utviklingsdrivende. En fantastisk historie. En imponerende kar!
Et inspirerende møte! Presidenten formidlet en beslutning
om å la klubben overføre 2000 kroner til prosjektene hans.

HELT "STRAY’t"
Den 26.11 kom Elisabet Stray, guvernøren i vårt eget distrikt på besøk. Med seg hadde hun AG Dag Helge Tvedt.
Først deltok de i styremøtet. Der ble mål og planer; månedsblad; økonomi; web-hjemmeside og komitearbeid grundig
gjennomgått. De to likte både månedsbrev og web-løsning.
Økonomistatusen vår falt i god jord. Presidenten kunne
opplyse at TRF- bidrag var betalt i år. Dermed fulgte positive tilbakemelding fra den gjestende guvernør-duoen. Så
ble det klubbmøte og guvernøren talte vel til klubbmedlemmene. Det skjer en fornyelse i Rotary-bevegelsen.
Dette ble taletema. Fornyet logo, verdibasis, samt en forenklet og tydeliggjort organisasjon skal på plass. Vi har mye å
gå på! Interessant, nyttig og "Stray’t" ble innlegget. Klubbmøtet rundet vi av med spiseaften - som vanlig da: Folk
koste seg. Praten gikk livlig. Og hotellets fyldige fiskesuppe
smakte fortreffelig. En godt fornøyd AG og guvernør takket
for seg. Glade klubbmedlemmer dro på hjemvei.

Program DESEMBER 2013
Tirsdag 03.

3-MINUTT ved Kaj Haagensen
SEILTUR TIL NARVIK SOMMEREN 2013
ved Tobias Brodtkorb
Referent

Tirsdag 10.

: Arne Fladby

SAMHANDLINGSREFORMEN - Status for
Holmestrand ved kommunelege Ole Bakke
Ansvarlig
Referent

: Ole Herman Nordby
: Hans-Arne Risnes

Tirsdag 17.

JULEMØTE PÅ ØDEGÅRDBUA
GENERALFORSAMLING seksjon A
Det serveres julemat og godt drikke. Kom alle sammen.
Husk bukser med STORE LOMMER - utlodning til Nsimbi
Ansvarlig
Referent

: Møte og Kameratskap
: Alv Smith Johansen

Tirsdag 24.

JULAFTEN og FREDEN SENKER SEG

Tirsdag 31.

NYTTÅRSAFTEN MED NYE BLANKE ARK
Første møte i Januar blir tirsdag 7de. Vel møtt!

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Ivar Jon Tunheim, WEBmaster Bjørn Nymoen og
Sekretær Svein Otto Schjerven (mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
President 2013-2014
Mob 481 81 669

Ivar Jon Tunheim
ivatun@vegvesen.no.

Sekretær 2013-2014
Mob 992 03 843

Svein Otto Schjerven
ot-schje@online.no

Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 970 70 117
torstein.sagen@c2i.net
WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

President
Ivar Jon

Fødselsdager i DESEMBER
01. Marit Foss............................. 50 år
05. Hans Petter Harestad.............65 år
12. Jan-Arne Rønningen.............. 67 år
14. Knut Aven..............................66 år

VI GRATULERER

AG
Dag Helge
DG
Elisabet
Guvernørbesøk med deltakelse på styremøtet, klubbmøtet
og en hyggelig spiseaften med klubbmedlemmer.

FREMMØTE I SEPTEMBER 51%
OKTOBER 41% vesentlig grunnet labert fremmøte
i fellesmøtet med NVFF hvor kun 15 møtte!
Månedsbrev Desember 2013 er sponset av:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita

DU RINGER - VI BRINGER!
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

