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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Tiden løper fra oss, og om kort tid er vi inne i
julehøytiden. Det hadde vært fint med et hvitt
dryss på bakken. Det hører julen til, og passer
ekstra bra for de av oss som også er glad i en
skitur i marka.
Ellers vil jeg allerede nå få rette oppmerksomheten på LEDELSESSEMINARET for ungdom (RYLA) som
avholdes 3.-6. mars 2015 på Gavelstad Gjestegård i Svarstad.
Kom med forslag til gode kandidater mellom 18-25 år som
har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar, og som
innehar lederegenskaper. Påmeldingsfrist er 4. februar 2015.
Så vil jeg oppfordre alle til å delta på JULEMØTET 16. des.
Riktig God Jul til dere alle.
Presidenthilsen fra Ole Herman

Det går mot jul…
…..og da er det også snart tid for vårt tradisjonelle julemøte
med mye god mat, godt drikke, en og annen god historie,
og vårt årlige lotteri til inntekt for Nsimbi Education Centre.

Service
Above
Self

Bruddstykker fra én form
Den 4.nov presenterte vårt ferskeste medlem, Ole Bernhard
Høgestøl seg selv. Det gjorde han
på en original måte. Han serverte
oss bruddstykker fra livsløp som
inkluderte familiære bånd over
flere generasjoner. Forsamlingen
fikk høre om beste- og oldeforeldre og en grandonkel innflettet i
morsomme som dramatiske episoder. Klubbmedlemmene spisset
ørene da den russiske revolusjon
Ole Bernhard gav oss
ble nevnt. Likeledes da krigsminner
bruddstykker, men
hentet fra én, samstemt dukket opp. Var så Hitler et geni
støpeform.
eller en idiot? Den Høgestølske
dommen var klinkende klar og gikk i retning galskapen og
idiotien. Men "bruddstykker"? Etter hvert erfarte forsamlingen
at de alle som ett var støpt i den samme samstemte formen.
Ikke som sprikende elementer, men som omfattende og mangfoldige opplevelser! Variable jobberfaringer hadde Ole Bernhard,
med bl.a. fosfatfrie miljøprodukter i Lilleborg; Skjermsalg i TMData og fra ICI Norge. Erfaringene favner også Statoil Kårstø,
Siemens Elektro og ABB i Sveits samt Russland, Kina og Arabia.
Det ble langt fra tid til å gå grundig innpå alt, så kanskje har vi noe
til gode? I dag er Ole Bernhard aviseier i Spania. Her driver han
"Sett utenfra", som produseres via et internasjonalt nettverk.

De militante pedagoger 1: Det dominante narrativet

I klasserommet
på Nsimbi Education Centre
Vi har fått en lang tilbakemelding fra skolens leder
Ewelyn Kitandwe - der hun forteller om hva fjorårets midler
ble brukt til, og litt om hvilke planer og behov de har for
skolen det kommende året. Jeg kan trygt bekrefte at det
fortsatt er god bruk for de midler vi kan bidra med!
Årets julelotteri vil ha flere overraskelser - men hovedgevinstene er som før - en langreist flaske og ikke minst:
En rosebukett fra Bukettens blomsterbutikk hver 14. dag
i hele 2015! Selvsagt blir det en mengde andre premier flere enn noen gang!
Loddprisen er stadig på vei nedover.... Det vil si at vi
ikke øker den - og det gir full effekt for økningen i konsumprisindeksen. Med andre ord - flere lodd for pengene!
Det har i år allerede vært flere henvendelser om loddkjøp - og fortsetter det slik kan vi komme i en situasjon da
vi må si nei til enkelte loddkjøpere. For å unngå at du blir
en av dem - eller om du skulle være forhindret i å komme på
julemøtet - å ta kontakt med meg på mail:
(oistein.larsen@h-nett.no) eller telefon (93459555) så skal
jeg reservere noen lodd til deg. Prisen er kr. 50.- pr lodd og
vi selger 5 lodd for KUN kr. 200.VEL MØTT tirsdag den 16. desember - Hilsen Øistein

11.nov fikk vi militært besøk.
Uka etter kom et nytt. Felles for
de to var pedagogiske kvaliteter
og formidlingsevner
"UKRAINA - QUA VADIS?"
Oberstløytnant Håkon Løken fra
forsvarsdepartementets sikkerhetspolitiske avdeling og med
oppdrag som militær-diplomat i
Kiev de siste fire årene, besvarte
spørsmålet om hvor Ukraina
egentlig er på veg. Som vi vet er
Kiev både Ukrainas største by og
hovedstad. Så Løken hadde virkelig god temainnsikt, og
denne innsikten gav han oss innpakket i historisk kunnskap og pedagogisk innpakningspapir av ypperste merke.
Særlig var Løken opptatt av å få fram kunnskap om det
dominante narrativet. D.v.s. den dominante og ultimate historiske framstillingen av historien om Ukraina. Hvem er i posisjon til å formidle dette narrativet? At Russland er en fortellende "storebror" hersker det, i følge Løken, liten tvil om.
Oberstløytnant Håkon Løken, utviste, som sin militære
kollega uken etter, Jacob Børresen, tidligere flaggkommandør og stabssjef i sjøforsvarsstaben, stor
kunnskapsinnsikt og pedagogisk kyndighet.

De militante pedagoger 2: Hvorfor har verden ubåter?
18.nov ble det FELLESMØTE med Nordre Vestfold Forsvarsforening. Igjen glitret det fra en (fortsetter neste side)....

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
militær pedagog. Jacob Børresen, tidligere flaggkommandør
og stabssjef i sjøforsvarsstaben
fortalte om U-båtoperasjoner generelt, og om den Svenske
skjærgårdsoperasjonen nå nylig.
Han var innom avanserte problemstillinger og tekniske finurligheter, men turte også å ta opp
de helt banale spørsmålene, som
for eksempel: Hvorfor har verden
ubåter? Svaret er at havet er ugjennomsiktig og et skjulested for slike fartøy, som kan operere både internasjonalt
strategisk og innenfor noe kortere og mer konvensjonelle
horisonter. Børresen gjorde politisk spenning og komplisert
teknologi tilgjengelig for en meget lydhør forsamling.

Den uutalte merkevaren i kjømda?
Selv om det var en merkevare
Øyvind Kvaal egentlig snakket
om den 25. nov, brukte han selv
ikke akkurat denne termen på
Holmestrands kanskje kommende skitunnel. Derimot
brukte Kvaal mange oppløftende
og motiverende beskrivelser av
prosjektet. I et nyopprettet skitunnelselskap er et styre bestående av lokale ildsjeler nå i sving
for å gjøre den gamle vegtunnelen i sentrum til framtidens skiØyvind Kvaal er
tunnel. Et eget forprosjekt skal
entusiastisk og
avklare rådende uklarheter av
vil ha skitunnel!
bl.a. økonomisk karakter.
-Tunnelen ligger der. Vi trenger ikke sprenge nytt. Dermed
kan dette anlegget etableres til en økonomisk gunstig penge.
Anlegget vil kunne bli et trekkplaster for Holmestrand og
regionen her i framtiden, mente en entusiastisk Kvaal.
Månedsbrevredaksjonen slutter seg til og mener at prosjektets trolig største potensial ligger nettopp i den merkevareeffekten et sånt anlegg vil kunne gi Holmestrand og omegn.
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene,
Olav for oppsett og utforming av månedsbrevet.

Månedens sitat:
"People who claim they don´t let
little things bother them have
never slept in a room with a
single mosquito"

Sagt av en LEGO direktør i USA:
Det er aldeles ikke noe som er godt nok,
det kan nemlig alltid gjøres enda bedre!

Program DESEMBER 2014
Tirsdag 02.

KOMITEMØTER / PEISMØTER
Presidenten bestemmer temaer, men
møteprogram for 1. halvår 2015 vil bli en
viktig del av peismøtet.
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller sine komitemedlemmer.
HUSK! Referat og fremmøterapport sendes
STRAKS etter møtet til president, sekretær,
programsjef og webmaster.

Tirsdag 09.

MAGNUS CARLSEN KOMMER ikke, men han
har nettopp vunnet sitt andre sjakk VM på rad.
Er det egentlig så mye å skryte av da?
Vi får besøk av leder i Holmestrand Sjakklubb,
Richard Madsen som har tanker rundt dette.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 16.

: Ivar Jon Tunheim
: Øistein B Larsen

JULEMØTE på ØDEGÅRDBUA
GENERALFORSAMLING seksjon A
Det serveres JULEMAT og GODT DRIKKE.
Husk STORE LOMMER og godt med cash.
Vi har utlodning til Nsimbi prosjektet.
Ansvarlig : Møte og Kameratskap
Referent
: Otto Lagarhus

HUSK PÅMELDING

til julemøtet den 16. desember
Gi beskjed i god tid, og send en mail til:

hans.anders.rygh@gmail.com
Tirsdag 23.

LILLE JULAFTEN - Møtefri

Tirsdag 30.

ROMJUL - vi venter på NYTT ÅR. Møtefri

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