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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Det nye året startet trist når vi mistet vår Rotaryvenn
Per M Hegg. Det var gledelig å se så mange fra klubben vår
delta under bisettelsen i kirken den 11. januar.
Som dere alle vet så måtte Per lide mye på slutten av
sykdomsperioden. På den måten så er det godt å få slippe å
lide mer. Savnet og minnene om Per vil være der både i
familien og i klubben vår.
Jeg vil få minne om tilbudet om GSE med tur til Cornwall i England. Oppholdet strekker seg fra 2. til 30. april 07.
Tilbudet gjelder yrkesaktive mellom 25 og 40 år. Deltakerne kan ikke være i slekt rett opp og ned med en Rotarianer.
Meningen med oppholdet er å kunne lære mer om yrket
som du praktiserer hjemme, dessuten vil det være et godt
sosialt program.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:
www.rotary.org/foundation/educational/gse <http://
www.rotary.org/foundation/educational/gse>
søknadsskjema: www.rotary.org/newsroom/
downloadcenter/pdfs/161en.pdf <http://
www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/pdfs/161en.pdf>
Her er det om å gjøre å være raskt ute. Hva koster så
dette oppholdet? Svaret er så enkelt som GRATIS !!
I fjor så sendte vi Lars Kristian Nymoen til Ryla seminaret. Som vi husker var han meget godt fornøyd med sitt
seminar. Lars Kristian kom senere og fortalte glitrende om
sine inntrykk fra RYLA.
Vi har holdt av penger på vårt budsjett for en deltaker
på RYLA, så bare kom med forslag! Arrangementet foregår
i år på Vindfjelltunet Gjestegaard, fra onsdag 21. til lørdag
24. mars. Programmet (som er meget imponerende) kan vi
gi til de interesserte.
Bjørn og jeg har tatt et initiativ om å forhandle med
Holmestrand Fjordhotell for om mulig flytte tilbake dit. Så
langt ser det ut til at vi skal få til en god avtale, men avventer et skriftlig tilbud. Beslutningen om å flytte tilbake bør vi
ta opp på et styremøte når tilbudet foreligger.
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene velkommen på
møtene i Februar.
Rotary hilsen Espen
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Ikke værst for en flaske med rum....
During my visit to British Virgin Islands I went to a meeting
at the local Rotary Club - Tortola Rotary Club. I received
from them a bottle of rum that i brought back to Norway.
We made a lottary in Holmestrand Rotary Club and together with a donation from Aker Gård (Mr. Carsten Bruun
and my company Impatiens Ltd). The result was USD 2.500
that shall be sent to Nsimbi Education Centre.
Can you please tell us in what way te money can be used?
Best regards Øistein Larsen

Her er svaret fra Nsimibi Education Centre
Fra: Evelyn. Sendt: 8. jan. 2007 08:24 Til: Øistein Larsen
Emne: Re: Support from Holmestrand Rotary Club
Dear Mr. Larsen, HAPPY NEW YEAR !!!
We thank you very much for your untiring effort to develop
NEC. We are very grateful for the latest donation of USD
2500. Please extend our sincere gratitude to Mr. Carsten
Bruun as well.
We propose to use the funds for sanitation facilities
(construction of a 6 - 8 stance pit latrine); and giving a facelift
to the school buildings. Our small library is lacking shutters
which is exposing our text books to adverseries of weather
especially rain.
Thank you very much for the offer and please give our best
regards to the family and best wishes for the year.
Evelyn

Per Mikael Hegg
født 18.12.1942 - gikk bort 04.01.2007
Per ble medlem av Holmestrand Rotary Klubb i 1975
bare 33 år gammel. Han var klubbens president i 1983-84.
Per var en leder, en vi lyttet til, og en ekte Rotarianer.
Han var motivert og engasjert i alle klubbens gjøremål.
Så ofte han kunne var han på møtene, også etter at helsen
sviktet. Per var en humørspreder, han var alltid på farten, han utrettet og ivret for mye, han hadde fortsatt
mange planer og mye ugjort.
Jeg husker spesielt den siste turen Per og jeg hadde i
høst. Turid var der som alltid tilstede og så oss vel avgårde
til gamle tomter - Svinevoll, Revetal, Kleivan, Hakan,
Dulpen, og hotellet som Per var med å dra igang.
Vi planla flere turer, men det ble bare ikke flere......
Tryllekunstneren har lagt ned kortene men vi vil gjemme de gode minnene - ja nemlig!
Olav, på vegne av medlemmene i HRK
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Bjørn Solstad har pr. 31.12.06 meddelt presidenten at
han melder seg ut av klubben grunnet sviktende hørsel,
og at han av den grunn får lite utbytte av møtene.
Bjørn takker for en fin tid som Rotarianer.

Mandag 05. "UTFORDRINGER VED Å ETABLERE
VIRKSOMHET I USA"
foredrag ved Tom Johansen

Runar Koldberg har sluttet og har i brev til presidenten
datert 09.01.07 meddelt følgende: Da jeg nå over en lengre
periode ikke har deltatt på de ukentlige møter, og heller ikke
har engasjert meg i noen andre av klubbens aktiviteter eller påtatt meg noen oppgaver, sier min samvittighet meg
at dette fravær ikke er riktig overfor Rotarys medlemmer.
Man kan ikke "flyte oppå som en kork" i alt for lang tid uten
å følge Rotarys Formål innen den lokale klubb: §1, Å lære
våre medmennesker (medlemmer) å kjenne.
Jeg takker for en lærerik, oppbyggende og fin tid i Rotary
som har gitt meg mere enn jeg har kunnet gi tilbake.
Jeg ønsker deg og Rotarys medlemmer lykke til med arbeidet i klubben. Med hilsen Runar Koldberg
Etter disse utmeldelsene er vi 42 medlemmer i HRK så

KOM MED FORSLAG TIL NYE REFLEKTANTER.
Jo lavere du snakker,
jo mer vil de lytte

Terje Andersen.......................63
Johan Svele........................... 76
Espen Andresen.....................49
Rotary International.............102

VI GRATULERER!
President 2006-2007 Espen Andresen,
tel 905 19361 e-mail: info@e-andresen-as.no
Sekretær Lars Tveito,
tel 992 82320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Programkomiteen Svein Otto Schjerven,
tel 992 03843 e-mail: ot-schje@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Mandag 12. 3-MINUTT ved Øistein B Larsen
"PIF - temakveld" - ansvarlig Ole Herman
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Bjørn Nymoen
Mandag 19. "JAPAN - SMILETS LAND"
ved tidligere ambassadør Terje Johannessen
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Einar G Løken
Mandag 26. PEISMØTER - NYE KOMITEER
Komiteledere for 2007/2008 innkaller og
bestemmer møtested.
Presidenten utformer innspill og tema.
Ansvarlig: Komiteleder
Referent: Komiteen sender referat til
sekretær (Lars) og president

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i FEBRUAR
13.
14.
15.
23.

Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Arne Martin Huseby

år
år
år
år

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no
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