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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner GODT NYTT ÅR !!
Så runder vi igjen et
nytt årsskifte.
2012 er historie, en god historie for Holmestrand Rotary
Klubbs annaler.
Vi har tatt opp 5 nye
medlemmer, har 2 "på reflektantlisten" og mange nye
yngre interessante kandidater. Dessuten, vårt første
kvinnelige medlem, Ingeborg,
reflektant Marit, og flere
gode forslag til kvinnelige medlemmer.
Vi går nok et spennende år i møte. Nytt styre ble valgt
på julemøtet 2013. Et flott styre med god blanding av nye
og veletablerte styremedlemmer.
Et meget vellykket julemøte satte et verdig punktum
for 2012. Med en rekorddeltagelse på 32 gir dette et fremmøte på hele 67 %. Vi fikk også en solid rekord hvor kveldens loddsalg innbrakte hele 19.200,- kroner inkludert
forhåndssolgte lodd fra flere som ikke hadde anledning til å
delta på julemøtet. Med ytterligere sponsormidler fra "andre kilder", kan Øistein overføre hele 27.700,- kroner til Nsimbi.
Kreative Øistein hadde også laget en sang som satte et
humoristisk punktum for Holmestrand Rotary Klubb som
"gutteklubb". Sangen kan lastes ned på vår hjemmeside.
2013 innebærer endringer igjen vedr. møtetidspunkt.
Etter sterke innspill fra mange medlemmer er nå møtetidspunktet flyttet frem til kl 1900. Tirsdager beholdes som
møtedag og vi håper at de aller fleste blir fornøyd med dette
slik at fremmøte-frekvensen kan øke hos de som til nå ofte
har problemer med å få tiden til å strekke til.
I sitt månedsbrev for desember gleder Distriksguvernør
Njål Gjennestad seg over at ikke bare Holmestrand øker
medlemstallet, men noen øker til og med mer enn oss. Lågendalen RK tok i høst opp 7 nye medlemmer innbefattet hele 4
kvinner; et opptak i nærvær av Guvernøren. Han minner
dessuten om presidenttreffet i Arendal 11.-12. januar der
undertegnede naturligvis deltar.
Programmet for vårsemesteret er stort sett "i boks" etter gode innspill fra komiteene og stor innsats fra Torstein
med å sy det hele sammen ! Takk for solid innsats. Gode
programposter er naturligvis nødvendig for medlemmenes
deltagelse og engasjement.
Velkommen til nytt Rotary-år !
Med Rotary-hilsen Jan-Arne

Du skal ikke jage i hvileløs ring,
men lære deg å elske de nære ting
- Arne Paasche Aasen
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Both president and First Lady?
Er en slik dobbeltrolle mulig?
Redaksjonens svar blir todelt.
Først: Ja, det går an - om enn
ikke samtidig. Vårt andre fasit-element må bli: Ingeborg
Kalager Sølverud. For vitterlig har Ingeborg vært Rotarypresident i Drammen syd. Og
like vitterlig fremstår hun per
i dag i vårt medlemsregister
som Holmestrand Rotary
Klubbs første kvinne. Hva så
med veien fram hit? Under
hovedinnlegget 4. desember
fikk vi vite mer om Ingeborgs
interessante bakgrunn. Den begynte med lokale røtter og
oppvekst på Eplerød. Gymnas og studier tok henne utenbys. Familie og døtre kom etter hvert til. Underveis har hun
både opprettholdt og fornyet solide bånd til Holmestrand. I
dag forvalter Ingeborg egen eiendom. Tidligere karriere har
favnet bl.a. PP-tjenesten og ulike lederjobber. NAV ble en
engasjerende arena. Viktig ble også jobben som trygdedirektør i Buskerud, med milliardbudsjett å forvalte. Ingeborg fremholder at hun har fått bruke byråkratisk kunnskap og erfaring i samspill med praktisk undervisning og
mellommenneskelig kontakt: Krevende, ja, men også berikende. Ingeborg takket klubben for varm velkomst.
Ivar Jon
bilder
tekst/

Mye ledelse - også i utlendighet

Knut Avens tur til å presentere eget liv og levnet kom 11.
desember. Igjen blir man fascinert over hva våre medlemmer har opplevd - og fått til.
Knut måtte tidlig bryne seg på
familiegården med historiske
aner - samt spikerretting på
farens tilhørende sag og kassefabrikk. En lang skoleveg
sykkeltråkket han vinter som
sommer. På hjemmebane økte
det på med mer spikring og kjøring av truck og tømmerlastebil. Egen moped kom også til. Sin første bil, en boble,
skaffet Knut seg som 18-åring. Storebror (og klubbmedlem)
Magne videreutviklet den private virksomheten til Nordens
største pallefabrikk. Knut kom mer med og fikk lederjobb
på laget. På Tekniker´n i Horten, driftslinjen ble elektroteknisk utdanning innledet i 1970. Ekteskap, familieliv og
døtre ble deretter viktige livskapitler. Så også karriere-etapper innom Tandberg Radiofabrikk, Asea Per Kure og ELTEK.
Via oppstart av Powertronic som så fusjonerte med POWEC
ivaretok Knut nøkkelroller i disse systemene. I perioden
2005-2012 gikk yrkesløpet via Eltek As Marked til jobb som
CEO i Eltek Energy, senere Eltek Valere. Med ansvar for
gruppens 2200 ansatte og ca 30 datterselskaper world wide
flyttet Knut med kona Bjørg til USA og drev gruppen i perioden 2007-2009. Og nå? På et av sine siste slides figurerte
Knut som pensjonist med barnebarn. På andre som bil entusiast. Og på det siste som Hetech-gründer, med “Electric
Vehicle Charging - a New Business Venture”.

Program JANUAR 2013

Yrkeskodeks for
Rotarianere:

NB! Nytt møtetidspunkt 19oo - Tirsdag

1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Tirsdag 08.

Referent

: Jan Sollid

Torsdag 15. 3-minutt ved Timmy Breen Nilsen
EGOFOREDRAG ved Frode Ekeli

Dagen før dagene…

Referent

Den 18. Desember ble, tradisjonen tro, "dagen før dagene…"
for klubben vår. Både dagen som i forkant introduserer
neste foreningsår, og dagen før juledagene.

Tirsdag 22.

Generalforsamling seksjon A
bekreftet at nytt lag er oppbemannet. Klubbforsamlingen
konfirmerte for lengst lansert president 2013-2014 (Ivar).
En ferskere nyhet ble annonseringen av neste incoming president (Ole Herman).

Så var det juleforspillet...
Med ambisjon om videreført støtte til vårt samarbeid med
utdanningssenteret i Uganda: Nsimbi. Øistein introduserte
og promoterte. Gitarakkompagnert allsang sørget han også
for. Du verden! Og med Jan og Jan-Arne inkludert i artistrekka, rekordframmøte, heidundrende loddsalg og deilig
julemat tok stemningen oss alle mot de store høydene.

rJ
r Iva
bilde
/
t
s
tek

3-minutt ved Hans Petter Harestad
HVA VIL VI MED ROTARY?
Innledning ved Olav Grande

on

UTFORDRINGER I VESTFOLD FYLKESMANNENS ROLLE
ved Fylkesmann Erling Lae
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 29.

: Ulf Sundling

: Jan-Arne Rønningen
: Stig Kløvstedt

BEDRIFTSBESØK hos SUNDANCE på
Bentsrud - ved Jon Mørk
Ta gjerne med ledsager eller en venn
Ansvarlig
Referent

: Olav Georg Dalseth
: Øivind Haugen

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Jan-Arne Rønningen, WEBmaster Bjørn Nymoen
og Sekretær Arne Fladby (se mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

FREMMØTE November 2012 - 51,6 %
FREMMØTE Desember 2012 - 58,9 %
Snitt fremmøte for hele 2012 - 53,1 %

Fødselsdager i JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 64 år
10. Hans Johan Kjølsrød............. 62 år
13. Sven Halvorsen...................... 48 år

VI GRATULERER
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 1-2013 er sponset av:
Aftenens høydepunkt var urpremieren på sangen:

TIL BEGRAVELSEN AV ROTARY SOM HERREKLUBB.
Fremført av kjente internasjonale artister fra Irland og Karribien - akkompagnert på gitar av låtskriver Øistein.
Resultatet av loddsalget ble - inkludert forhåndssalg - hele
19200 kroner. I tillegg bidrag på kr. 8500,- fra andre "kilder".
Dermed kan vi totalt sende kr. 27.700.- til Nsimbi Education
Centre, oppsummerer en meget tilfreds Øistein i etterkant.
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