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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
En pangstart på det nye året med rekordfremmøte.
Selv om det utrolig spennende utemøtet med besøk på
SUNDANCE siste tirsdag i januar viste den sedvanlige svikt
når vi beveger oss utenfor hotellet, så ble fremmøteprosenten
for januar allikevel langt over minimumsmålet på 50 %.
Vi har startet det nye året med gode møter og sterkt
engasjement fra medlemmene der mange benyttet anledningen til litt sosialt samvær og en prat etter foredragene.
Undertegnede deltok 11. og 12. januar på presidenttreff i Arendal. Det ble en god oppdatering på hva Rotary
fokuserer på og arbeider med, og hva som forventes av oss
som klubber og klubbpresidenter. Vi ble her påminnet om
oppdatering av 3-års planer. Det viser seg nok dessverre at
vi ikke tidligere har sendt slike planer fra oss. Dermed må
jeg starte fra scratch. Planen skal være AG Dag, i hende
innen utgangen av måneden. Derfor får vi ikke anledning
til å behandle dette i styret og komiteer som vi burde. Jeg
får derfor ta utgangspunkt i klubbens "Mål & Planer" som
ble utarbeidet våren 2012. Vi tar saken opp på peismøtene
12. februar, og kommer det vesentlige forslag til endringer,
kan vi selvfølgelig sende inn på ny.
Jeg har ellers utarbeidet et eget referat fra presidenttreffet som er sendt styret.
I sitt månedsbrev for januar skriver DG Njål at januar
er "Rotary Awareness" - måneden. Det minner oss om oppgaven med å gjøre Rotary synlig i lokalsamfunnet. Vi skal
være stolte av å være Rotary medlemmer og vi skal vise det !
Som klubb har Holmestrand i liten grad utnyttet muligheten til å få fokus på, og påskjønne medlemmer og andre
som gjør en spesiell innsats i klubben og samfunnet forøvrig med en "Paul Harris Award". I alt har vi delt ut 9 slike
priser siden charter dato juli 1949. Vi har totalt "tilgode"
fra innbetaling til Rotary-fondet hele 17 "Paul Harris". Vi
kan selvfølgelig ikke dele ut så mange, men kanskje 3-4 i år ?
Dette blir også tema på kommende peismøter og etterfølgende styremøte 19. februar.
Vi kunne glede oss over meget godt fremmøte på julemøtet og stor entusiasme rundt det tradisjonelle lotteriet.
Øistein la i januar frem regskap fra lotteriet. Det ble solgt
lodd for 19.200,- kroner ! Hertil kom bidrag fra Aker Gård
på kr. 3.500,- og spesiell gave fra Espen med familie på hele
9.000,- kroner ! Øistein har overført USD 5.000,- (ca. NOK
29.000,-) til skolen i Nsimbi !
En ekstra takk til Øistein og Espen !
Charlott Johansen, Toms datter, er påmeldt til RYLA i
år. En utmerket kandidat som vil representere oss på en
meget god måte og sikkert ha stort utbytte av et profesjonelt lederutviklingsprogram en week-end i mars i Flekkefjord.
Velkommen til ny måned i Rotary, forhåpentligvis med
fortsatt stort engasjement fra alle !
Med Rotary-hilsen Jan-Arne
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På’n igjen – men med hva?
Allerede 8. januar var det på’n
igjen. Da gikk årets første
2013-møte av stabelen. Olav G.
undret under sitt hovedinnlegg: -Hva vil vi med Rotary?
Et alvorlig spørsmål. Men med
Olav i rollen som prosessfasilitator forløp gjennomgangen ledig og konstruktivt. At
Hans Petter speilvendte temaet
i et forutgående tre minuttersOlav
Grande innlegg, varmet opp forsamlingen. Han undret da på hva
Rotary ville med oss og ham?
I sitt svar vektla han Rotarys
etiske fundament. Da Olav etterpå belyste våre ønsker og
ambisjoner for Rotary, trakk han fram innsatsområder som
kan synliggjøre klubben bedre lokalt. Arbeid sammen med
og for ungdom, var en idé. Hva med å bistå med litt matematikk-undervisning, for eksempel? Olav vektla at vi bør
videreutvikle plattformen for sosialt samvær. Mer lokalt engasjement trengs. Klubben kan bli enda mer relevant for
enda flere. Kanskje kan et idrettsstipend være aktuelt?
Temaet engasjerte! Spørsmålene ble mange. Og mange ble
det også som tøyde kvelden med videre drøftinger, etter at
den tilmålte klokketimen egentlig var omme.

Damer – samt raggsokk-finansmann på klosterskole
Timmy fikk litt ekstra tid til damer den 15. januar. Han
kunne da utvide sitt tre-minutters-tema om kvinner og stemmerett. Når Norge i år kan hundreårs-jubilere for kvinnelig
stemmerett, så var vi tidligere ute med denne rettigheten
enn mange andre europeiske land, presiserte Timmy.

Deretter presenterte Frode seg.....
Han viste plansje av et tre med
krone, og poengterte at næring får
man ikke bare gjennom røttene,
men også fra andre omgivelser, lys
og luft. Med tanker rundt hjemmeadresse Holmestrand og feriehus
i Frankrike knyttet Frode sin metaFrode
for både til rotfasthet og mer utadEkeli
vendte ambisjoner. Europeiske
barndomsferier hadde tidlig tent
utferdstrangen. I ungdommen
fulgte studieopphold i utlandet.
Der fikk Frode brynt seg på fremmedspråk i klosterskole. Senere,
Ivar Jon
som finans-utdannet og ansatt i
bilder
/
t
s
k
e
t
Eksportrådet, promoterte han
raggsokker. Luxembourg ble base i 2006-2009. Med militær ballast og solid finanskompetanse har Frode stadig tatt
nye utfordringer. Etter å i fjor ha forlatt sjefsstolen for Private banking i DnB, sitter han i dag på et tilsvarende sete i
Danske bank. Hjemme dyrkes familieliv med kone og 2 barn.
Stundom trakteres pianoet. Friluftsliv, inklusive noe så lite
finansielt som soppsanking, er også en verdsatt avveklsing.

La fylket leve, ba La.....

Program FEBRUAR 2013

Som tittelen indikerer ble et positivt budskap hengende igjen,
da temaet fylkets fremtid ble belyst av fylkesmann La, 22.
januar. Og vi var mange den kvelden. Hele 33 fremmøtte
var benket og lyttet med stor interesse (se bildet under).

NB! Nytt møtetidspunkt 19oo - Tirsdag
Tirsdag 05.

JORDEN RUNDT PÅ MOTORSYKKEL
ved Klaus Ulvestad
Referent

: Olav Georg Dalseth

Torsdag 12. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Arbeidsoppgaver ved presidenten.
REFERAT og FREMMØTE sendes Bjørn,
Arne og Presidenten - SNAREST
For vi fikk høre en positiv
Erling Lae med meget
gode kunnskaper om fylket og Holmestrand.
Lae som er forhenværende byrådsleder i Oslo, leder nå følgende embeter i
Vestfold Fylkeskommune:
MILJØVÆRN avdeling
JURIDISK avdeling
FYLKESLEGE avdeling
OPPVEKST-OPPLÆRING
BEREDSSKAPS avdeling

Fylkesmann
Erling Lae

Lae mente Holmestrand nå var inne i en rivende utvikling,
og at alle innvolverte parter, politikere og næringsliv, må
gripe anledningen. Han var veldig FOR å få til heisen i fjellet.

Tirsdag 19.

3-MINUTT ved Espen Andresen
YRKESFOREDRAG ved Stig Kløvstedt
Referent

Tirsdag 26.

TORSKEAFTEN med tilbehør
Beskjed om "festplass" blir gitt via mail
Ansvarlig
Referent

rømme

r☺

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

Fødselsdager i FEBRUAR
08.
13.
14.
15.
23.
25.

Selv om vinteren
tok en temperaturpause 29. januar,
lå snøen intakt på
Bentsrud. Men
inne hos Sundance
Norge var der en
tropisk stemning.

Ikke bare lunket kaffen og den hyggelige omvisningen oss.
Det boblet også varmt fra velfylte demobassenger som holdt
sine 37°. Firmaet ble startet i 1997. Tilbudene fra Sundance
konsentrerer seg om utendørs massasjebad, men rommer
også andre utemiljøprodukter som utekjøkken/utegrill, utemøbler og overbygg. Markedet favner hele landet. Sundance
har profesjonell drift og utsøkte lokaler. Fasaden preges av
blå belysning og er godt synlig fra E18. Den er blitt en merkevare også for byen vår. Fasadens synlighet ble nøye utmålt
før bygget kom opp. Ikke så rart, siden Sundance Norges
ledesnor er å kvalitetssikre alt de tilbyr kunden.
Vi får bekreftet i mange e-poster at kunder fra nord til sør
også har bitt seg merke i butikkbygget vårt, når de kjører
langs Holmestrand på E18, sa Rainer Aasheim, som rutinert orienterte om bedriften og dens fremtidige planer.

: Møte og Kameratskap
: Terje Andersen

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Jan-Arne Rønningen, WEBmaster Bjørn Nymoen
og Sekretær Arne Fladby (se mail adresser nedenfor)

Tropisk i
vintervær

Våte d

: Jon Petter Helgestad

Frode Ekeli............................ 52
Terje Andersen.......................69
Johan Svele........................... 82
Espen Andresen.....................55
Rotary International.............108
Ivar Jon Tunheim.................. 56

VI GRATULERER
Hvis det ikke var for alle toskene,
ville ikke de kloke ha suksess

President 2012-2013
Jan-Arne Rønningen
tel 33 05 26 93 Mob 40 40 02 42 j-aroenn@online.no.
Sekretær 2012-2013
Arne Fladby,
tel 33 05 21 78 Mob 95 18 72 20 arnfl@online.no
Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
torstein.sagen@c2i.net
WEBmaster
Mob 92 20 67 70

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Månedsbrev 2-2013 er sponset av:
Rainer Aasheim
Sundance
tekst/

bilde

on
r Ivar J

år
år
år
år
år
år

KJØLSRØD
Siltvedtveien 161 - 3178 Våle
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POTETPRODUKSJON - VILLKARVE
se hele historien på www.kjolsrod.no

