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PRESIDENTENS HJØRNE
VINTERTANKER
Noen liker snø og kulde. Andre foretrekker sol og varme.
Enkelte er påske-entusiaster, fordi de mener at i påsken får
man grei dosering av begge deler, både snø og varme.
Men la meg dvele litt ved vinteren. Den har i skrivende stund ultimo januar tilsynelatende bitt seg fast. Jeg
har nylig vært en tur på Vestlandet, og opplevde mildere
temperaturer og mindre snø der. Men på Østlandet har det
nå en periode virkelig vært vinter. Av det gammeldagse slaget.
Med frost og snø. Og fortsatt holder vinteren stillingen.
Hutrende kjedelig? Nei, ikke etter min mening. Jeg vil
hevde: Gledelig! For den varme og våte begynnelsen på vinteren er ettertrykkelig blitt parkert. Nå har vi fått mer normale januartilstander. Det har roet mine klimanerver. For
varmen og regnbygene i desember representerte plagsomt
unormalt vintervær.
Kloden snurrer stabilt rundt og ser tilsynelatende ut til
å balansere problemene med oppvarmet atmosfære og forhøyet havtemperatur. Klimastatistikken taler imidlertid sitt
klare språk. Det blir stadig varmere på planeten vår.
På presidenttreffet tidligere i januar fremmet derfor en
av deltakerne et forslag om å gjøre klimasaken til Rotarysak. Til en fanesak. Til hele Rotary-distriktets saklige kjennemerke! Dette innspillet bør vi tenke over!

Da er de innsamlede mildene overført Nsimbi Education
Centre. Vi rundet av til NOK 50.000.- da står det et lite beløp
igjen på kontoen. Dette ble ca 18 mill. ugandiske shilling og
jeg har fått en stor takk fra Ewelyn Kitandwe - en takk som
med glede videreføres klubben.
Midlene vi har sendt vil bli brukt på følgende måte:
Skolebøker og skriveutstyr: 3 mill. UGSH, Filter til rensning
av drikkevann: 1,5 mill UGSH, Inngjerding av skolen: 3 mill.
UGSH, oppvaskbenk og utstyr for vask av tallerkener og
drikkekrus: 2 mill UGSH, Skolefest: 1,5 mill. UGSH, utendørs lekeapparater, fotballer og annet aktivitetsutstyr: 3 mill.
UGSH. Resten - ca 4 mill UGSH avsettes til fremføring av
elektrisitet til skolen. Dette vil koste ca 11 mill. UGSH.
En stor takk til alle som har bidratt til årets "julegave" til
Nsimbi Education Centre. Mvh Øistein

Jeg håper uansett på hyggelige møter og godt frammøte
videre i 2014. Enten gradestokkens søyle blir stående på
minus 7, pluss 17 eller pluss 27 grader.
Presidenthilsen Ivar Jon

President-takk
For andre gang i min presidentperiode har jeg mistet en
forelder. Min mor gikk bort mellom 21. og 22. januar. Jeg
vil gjerne takke gode hjelpere som stilte opp og som har gitt
meg en håndsrekning i uken da min egen tid ikke strakk til.
Hjertelig takk alle sammen!

Mvh Ivar Jon

BEKLAGER de beskjedne referatene under foredragsholderne, Trygve Christiansen og Ranveig Rønningen Saaghus.
I fravær av vår faste skribent (president Ivar J) ble ikke referat besørget av meg (Olav) - sorry.
De ubeskjedne referatene under Hjelp I the global village og
Headhunting er som vanlig mesterlig besørget av av Ivar J.
NB! Det anbefales på det sterkeste å gå på møtene for å få
det ultimate utbyttet av våre gode program.
Ingenting er bedre enn å møte opp "in persona" ☺
Fotobidrag i dette nummer er ved Ivar Jon og Olav

Det kan meddelses til de som
trodde vi skulle få det papirløse
samfunn, at salget av papiraviser
har tatt seg kraftig opp igjen da
flere har funnet ut at det ikke går
an å slå ihjel fluer med en PC.....

RIKSREVISJONENS ROLLE
med bekjempelse av korrupsjon og fattigdom i Afrika - Trygve
Christiansen fortalte 07.01. om en interessant jobb med å
bistå flere lands ledere med budsjetter, revisjon og hvordan
forvalte midlene på best mulig måte - og unngå korrupsjon.

HJELP I "the global village"
Moderne kommunikasjon gjør kloden mindre. I dette perspektivet er også uttrykket "The global village" utviklet.
Uttrykket ble aktualisert på møtet 14.01. Da fortalte Kai
Holmberg om barnehjemmet Streetlight på Filipinene som
ble rammet av Tyfonen Hayian i november 2013. Holmberg
har vært frivillig medarbeider for Streetlight i 5 år. Fra andre kanten av kloden bisto vårt eget klubbmedlem Otto med
en luftbåren redningsaksjon, da situasjonen etter uværet
var på sitt mest prekære. Da tyfonen rammet ble folk i
området først skremt, men i senere faser desperate og noen
også farlige. Alt dreide seg om å overleve. Tilfeldigheter og
snodige forbindelser preger vår moderne tid. Kai, selv fra
Røros, men bosatt på Høvik, fortalte om barnehjemmet som

Erlend Eikesdal Johannesen fra Levanger har drevet i
Tacloban på ideell basis på Filippinene siden 2005. Tidligere forbindelseslinjer satte Kai og Otto i kontakt med hverandre. Otto viste bilder på lerretet og var sidekommentator.
Helikopter ble rekvirert fra den lokale TV-kjendisen Joy Roa
og modige piloter tok sjansen på å redde barnehjems-barna.
Men motortrøbbel gjorde at problemene til slutt måtte løses
på bakkenivå. 73 liv ble reddet i et samarbeid som krysset
kloden. Nå gjenoppbygges Streetlight. En fantastisk historie om hvordan folk på tross av store avstander i dag kan
hjelpe hverandre i "the global village". Der vi jo alle, når det
kommer til stykket, er bosatt.
Kai Holmberg og Otto fortalte den fantastiske
historien om
Streetlights
arbeide på
Filippinene.

Program FEBRUAR 2014
Tirsdag 04.

3-MINUTT ved Frode Ekeli
NYTT OG GAMMELT FRA ROTARY
ved AG Dag Tvedt
Referent

Tirsdag 11.

: Espen Andresen

PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Presidenten sender ut arbeidsoppgaver
REFERAT og FREMMØTE sendes Bjørn,
Svein Otto og presidenten SNAREST

Tirsdag 18.

27 år siden BELLONA møtte HOLMESTRAND
ved Spesialrådgiver Olaf Brastad, Bellona
Referent

Tirsdag 25.

: Ole Herman Nordby

3-MINUTT ved Timmy Breen Nilsen
TORSKEAFTEN PÅ HOTELLET
OPPTAK AV NYTT MEDLEM
Ansvarlig
Referent

: Møte og Kameratskap
: Olav Dalseth

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Ivar Jon Tunheim, WEBmaster Bjørn Nymoen og
Sekretær Svein Otto Schjerven (mail adresser nedenfor)

Hvordan er statusen sosialt i Holmestrand?
Gikk du glipp av møtet med Ranveig Rønningen Saaghus
den 21.01? Da gikk du glipp av noe av det beste vi har fått
høre på en Rotary møtekveld. Vi fikk en gnistrende god orientering ikrydret bilder og musikk om det store frivillige arbeidet som utføres i Holmestrand. Tror ikke det var ett eneste
tørt Rotary øye denne gode og gripende kvelden. Pass på at
du får med deg Ranveig når neste anledning byr seg.

F.v. Finn Lauvli og
Erik Aasmundtveit
snakket åpent om
hodejeger-jobben.

HEADHUNTING
Nylig sendte TV2 en norsk suksess-triller i reprise. Filmen,
Hodejegerne, basert på en roman av populære Jo Nesbø,
omhandler hodejegerbransjen. Da president Ivar J. ønsket
Erik Aasmundtveit og Finn Lauvli fra Skagerac Consulting
velkommen til å snakke om hvordan en headhunter jobber,
håpet han innstendig at de hadde en annen historie å berette enn filmens. For filmen var skrekkinngytende. Og
ønsket ble innfridd. Fremmøtte klubbmedlemmer fikk en
saklig og grundig innføring i hvordan et hodejegerselskap i
dag peiler inn gode lederemner. Viktige stikkord for arbeidet var og er: Bransjemystikken er en myte, det meste foregår i åpenhet. Begrunnelsen for å bruke hodejegere er ofte
en travel hverdag for moderne ledere. Men også et ønske
om objektivitet i ansettelsesprosessen. Ordentlighet i framgangsmåten er viktig. En kravspesifikasjon må grundig settes sammen. Personligheter må kartlegges. Referanser sjekkes. Kundeønsker tas hensyn til. Behov - tidvis også kryssende - avbalanseres. Gode nettverk benyttes. En lang
rekke fagutfordringer må behandles kompetent av dyktige
hodejegere, dersom resultatet skal bli det man sikter mot: Å
utkrystallisere godt lederskap.

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

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

Frode Ekeli............................ 53 år
Terje Andersen...................... 70 år
Johan Svele........................... 83 år
Espen Andresen.....................56 år
Rotary International.............109 år
Ivar Jon Tunheim.................. 57 år

VI GRATULERER

Å feile er menneskelig, å skylde på
andre er politikk
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