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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Kulda biter fortsatt i veggene og når dette leses er julefeiringa vel overstått. I media er romjulen tid for tilbakeblikk og oppsummering av året som gikk. Først vil jeg takke
arrangementskomiteen for nok et hyggelig julemøte på
Ødegårdbua. Som vanlig dro Øistein i land et vellykket julelotteri til inntekt for Ugandaprosjektet, som vi vet mottakerne setter veldig stor pris på.
Nær sagt som vanlig, har også året 2010 bydd på spesielle hendelser. Tenker da spesielt på jordskjelvet på Haiti i
januar 2010. Skjelvet etterlot mer enn 200 000 døde og
millioner av mennesker husløse. Rotary har i tillegg til mange
andre organisasjoner, hjulpet til med så vel øyeblikkelig hjelp
i form av blant annet Shelterbox, så vel som å etablere et
”Haiti Earthquake Relief Fund” på over 1,3 millioner US$.
Også Holmestrand Rotaryklubb har bidratt både direkte ved
bidrag til Shelterbox, og indirekte gjennom sin innbetaling
til The Rotary Foundation. På nyhetene kan vi se at det
fortsatt gjenstår enorme oppgaver før landet er noenlunde i
normalt gjenge igjen.
Kampen mot Polio foregår fortsatt for fullt. Målsettingen om full utryddelse innen utgangen av 2012 står fortsatt
ved lag. Imidlertid er det noen tilbakeslag med utbrudd i
land som Tajikistan og Kongo, og ikke minst er mange av de
områdene som fortsatt har utbrudd nokså utilgjengelige og
risikofylte for hjelperne. I land som Afghanistan, India, Nigeria og Pakistan er polio fortsatt en alvorlig trussel. Imidlertid er antall tilfeller i India og Nigeria vesentlig redusert.
For mer informasjon rundt Rotary sitt engasjement kan
dere følge denne linken: http://www.rotary.org/en/
MediaAndNews/News/Pages/101227_news_topten.aspx
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Først biskopen - deretter julegleden
I forrige månedsbrev lurte
vi på hva biskopen ville ”ivareta” under sitt forestående
besøk hos oss 29/11. Svaret
fikk ikke bare vår Rotaryklubb, men hele Holmestrand, gjengitt i påfølgende
utgave av Jarlsberg avis.
Her nevner vi bare kort at biskopen så absolutt ser oppgaver og livsgrunnlag for kirken også i fremtiden. Kanskje
vil den organisatoriske løsningen bli en ”statskirke light”?,
signaliserte Laila Riksaasen Dahl. Med sitt vesen ”ivaretok”
hun samtidig et inntrykk av en norsk kirke med romslighet, sans
for humor og fornyingskraft. Hyggelig med presse-synlighet!

Hvem sa at vi ikke har damer her fra møtet med biskopen 29.november.
Ytterligere presseglede oppsto da vårt Uganda-prosjekt deretter ble viet solid omtale i lokalavisens julenummer. President Hans Arne og Øistein formidlet ryddig og positiv informasjon. Her fikk vi sikkert opplyst mange uopplyste!

Ellers ruller Rotaryhjulet videre og Tor med nytt styre er
klar til å ta fatt fra klubbåret 2011/2012 – GRATULERER!
Den 3. januar starter vi opp igjen med klubbmøtene og
jeg vet at programkomiteen sitter på mange forslag til gode
programposter også for vårsemesteret. Holmestrand RK er
en av klubbene som er utpekt til å være vertskap for GSE i
2011. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om dette
arrangementet så snart det foreligger. For egen del skal jeg
delta på presidenttreff i Arendal andre helgen i januar. Også
i år er en av postene på programmet medlemsverving. Jeg
håper vi klarer å skaffe nye medlemmer i løpet av vinteren/
våren 2011 og oppfordrer alle medlemmer til å lete med lys
og lykter etter potensielle kandidater.
Presidenten takker alle i klubben for innsatsen i året
som gikk.
Til slutt vil jeg ønske alle et RIKTIG GODT NYTTÅR.
Med Rotary hilsen Hans-Arne

NYSGJERRIGPRISEN 2011
MEDLEMMENE OPPFORDRES til å komme med
forslag til kandidater.

Den 6. desember foredro Einar G. Løken om sitt yrke og
yrkesløp. ”En naturens sønn” kan kanskje være et slags sams
multiplum for det hele? Variert, allsidig og spennende. Med gjennomgående grønn profil og solid fotfeste innen jakt og naturforvaltning. Fremføringen var til avveksling ikke Power-Pointed,
men likevel ”to the point” - for ikke å si ”midt i blinken”.

Og så rundet klubben av
med JULEFEST på
Ødegårdbua den 13., før
møtepausen 20. og 27.
desember. Her smakte
maten prima, drikket likeså. Som vanlig satt de
gode historiene løst. Julelotteriet, dirigert av Øistein, hevet stemningen og
humøret steg fra ”høyt” til
”høyere”.
fortsettelse neste side......
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MØTEPROGRAM JANUAR 2011
Mandag 03. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
KLUBBAFTEN ved Presidenten
STUDENTUTVEKSLING - orientering ved
Tone Kolbenstvedt DEYO distrikt 2290
Referent:

Erik Ekeli

Mandag 10. BESØK på HØYSKOLEN i VESTFOLD
ved Mette Marit Bie Sørum
NB! Fremmøte Bakkenteigen kl. 18oo
Samkjøring i privatbiler etter avtaler

Øistein i "bra driv" med
"vovede" historier og lotteribidrag (asalia + hei å hå ei
flaske med ROM) til vårt
Uganda prosjekt.

Referent:

Jan Sollid

Mandag 17. PEISMØTER - KOMITEMØTER for sittende
styre. Komiteledere bestemmer møtested og
innkaller.

Med slike juleglade Rotarygutter med på laget som
Ivar Jon og Jan-Arne, må
det bare bli et

NB! REFERAT og FREMMØTE sendes
umiddelbart til Bjørn, Kaj og pres. Hans-Arne

GODT NYTT ÅR!
tekst/bilder Ivar Jon

Sagt om politikere:
Ærlighet varer lengst,
fordi den er minst brukt!

Fødselsdager i JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 62 år
13. Sven Halvorsen...................... 46 år

VI GRATULERER
FREMMØTE i NOVEMBER 53,5 %

Mandag 24. 3-MINUTT ved Svein Otto Schjerven
EGO/YRKESFOREDRAG v/Øivind Haugen
Referent:

Øistein B Larsen

Mandag 31. Den nye PLAN- og BYGNINGSLOVEN
ved Ing. Steinar Seland
Intro ved Helge Kristensen
Referent:

Helge Kristensen

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