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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Høsten og vinteren er en fin tid med litt mer tid til inneliv, peiskos, kanskje en liten toddy og dette vi nordmenn
forbinder med nytelse av mørketida. Rett etter julefeiringa
kommer nyttår med jubel og salutt for et nytt år som starter, men et nytt år er også tiden for å se i speilet. Hva skjedde
egentlig dette året, det er jo ikke lenge siden vi feiret forrige
nyttårskveld. Har en ikke også blitt litt tynnere i håret kanskje, vikene er da litt mer synlige, og buksebeltet er da unektelig blitt litt kortere enn for et år siden. Nyttårsforsettene
er åpenbare - i år som tidligere år. Velstandssymptomene
må trimmes bort. Men vennene i Rotary – de ser jo ut akkurat som forrige uke de – kanskje det er derfor det er Rotarymøte hver uke slik at vi ikke skal merke at medlemmene
eldes.
2009 har vært et veldig spesielt år med store overskrifter rundt finanskrise, pandemikrise, klimakrise, terrorisme etc. Samtidig har deler av verden, kanskje spesielt vi
i Norge opplevd en velstand uten sidestykke med lønnsøkning, lav rente og lav prisvekst. Det er all grunn til å tenke
gjennom hvilket fantastisk godt land vi lever i. Det er også
grunn til å tenke gjennom hvordan vi som nasjon, vi som
Rotaryklubb og hver enkelt av oss praktiserer Rotary mottoet ”Service Above Self”. Både landet, klubben og hver enkelt av oss har ressurser til å realisere mottoet.

Service
Above
Self

Forvaltningsreform er det noe kult, 'a?
Ja, i den retning tittelen trekker, reflekterte nok noen og
enhver før møtet 7. desember. Ville noe såpass byråkratisk
som en forvaltningsreform fenge interesse?
Det gjorde imidlertid temaet! Distriktssjef i Statens Vegvesen Vestfold, Roar Gärtner, opplevde solid fremmøte da
han snakket om forvaltningsreformen som trer i kraft fra
årsskiftet. På spørsmålet om reformen var kokt ned til en
ren vegreform, svarte Gärtner ikke kategorisk, men han fikk
tydelig frem at mye skjer på vegsiden. Ikke minst viktig er
det faktum at fylkeskommunene nå blir en betydelig større
vegeier enn før. Engasjementet i salen var stort - og veldig
mange stilte spørsmål. Jo da, veger er vi alle opptatt av.
Reformen tryller nok ikke uten videre frem mer vegpenger,
men den gir regionale myndigheter mer politisk styring over
midlene enn før. Det kan bety at prioriteringene blir litt
annerledes. En svarvillig Gärtner, som for øvrig også er
Rotarianer med base i Sandefjord, satte pris på interessen.
Han takket både for seg og for den friske responsen.

Holmestrand Rotaryklubb har gjennomført det vi satte
oss som mål hittil, f.eks bidrag til Polio Pluss, Ugandaprosjektet og Round Trip for 13 ungdommer.
2010 vil by på nye utfordringer.
World Affairs Seminar for ungdom er et opplegg som
distrikt 2290 satser på også i år. Dette er et ukes-seminar
for ungdom som er ferdig med videregående. Det holdes
ved Caroll University i Waukesa, Wisconsin, USA fra 26.juni.
Søknadsfrist er 5.februar.
Mer informasjon på: www.worldaffairsseminar.org
<http://www.worldaffairsseminar.org/>

Tekst/Foto: Ivar Jon
Roar Gärtner fikk solid respons og besvarte mange spørsmål.

Endelig har vi en skikkelig vinter med kulde og
englesnø, helt perfekt for oss som elsker å bo i Norge og å
oppleve årstidenes dynamikk - Fantastisk !
Presidenten takker alle i klubben for året som har gått,
spesiell takk til alle dere som har stått på i alle de arrangementer vi har hatt.
Jeg ønsker alle et godt og fredfullt nytt år.
Rotary’s fremtid ligger i våre hender.
Med Rotary hilsen Jan

Jan Sollid
President
i HRK
2009 2010
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"Each Rotarian Reach one, Keep One"
Det sies at visdom kommer med
alderen, men jeg har også sett at
alderen kommer alene.......

Ja, slik er den engelske ordlyden når det gjelder å
introdusere en ny reflektant og bidra til å beholde
denne som fremtidig medlem av klubben.

ROTARY 2009-2010

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Litt fra ROTARY NORDEN
Rotarymedlemmer er stort sett fornøyd med sin klubb,
men det er flere faresignaler og utfordringer.
✔ Alderssammensetningen anses som et av Rotarys
viktigste problem
✔ Mange klubber har ikke noe mønster for å føre nye
medlemmer inn i Rotarys grunnverdier
✔ En av fem mener de ikke får nok ut av medlemsskapet
✔ Hele 44% har aldri besøkt en annen Rotary klubb
✔ Ganske mange medlemmer har underveis vurdert å
slutte i Rotary grunnet: Arbeidspress - familie - andre
foreningsinteresser - vansker med møteplikten - mistrivsel
i klubbmiljøet - skuffelse over klubbens måte å drive på
✔ Viktigste grunn til vurdering av utmeldelse:
Gubbevelde - alle byrder faller på noen få, resten er evige
gjester - alder - klikkmiljø - dyrt medlemsskap - er mye på
ferie - uenig i verdigrunnlaget - for mye folkeakademi - for
lite yrke - for mye mas om pengeinnsamlinger - for mange
pålagte oppgaver i tillegg til møtene -

FANTASTISK av Inner Wheel
Inner Wheel overleverte i August 2009 narkotikahund
nummer 11 til Toll- og Avgiftsdirektoratet.
Så langt er Inner Wheel Norge den største norske
bidragsyteren når det gjelder sponsing av narkotikahunder til Tollvesenet. Den første hunden ble overlevert i
1997. En flott og verdifull innsats av Inner Wheel.

Møteprogram JANUAR 2010
Mandag 04. BIOGASS PROSJEKTET 12K - et samarbeid
i Vestfold. Prosjektleder for landbruksdelen
Ivar Sørby orienterer.
Intro ved Jon Petter Helgestad
Referent

: Terje Karlsen

Mandag 11. ARILD SUNDT kåserer - ispedd visesang om
OLAV DUUN og JOHAN FALKBERGET
Referent

: Håkon Fæste

Mandag 18. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
IVAR JON TUNHEIM viser
HISTORISK TILBAKEBLIKK fra Holmestrand
Rotary Klubb og bilder fra jubileumsfesten
Referent

: Arne Fladby

Mandag 25. 3-MINUTT ROTARY ved Helge Kristensen
EGO/YRKESFOREDRAG ved
Timmy Breen Nilsen
Referent

: Ole Johan Klyve

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FREMMØTE i NOVEMBER 61,4%

Fødselsdager i JANUAR
We only get what we give.....

04. Jan Sollid.............................. 61 år
13. Sven Halvorsen...................... 45 år
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