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PRESIDENTENS HJØRNE
Gode klubbmedlemmer!
Du – en fargeblyant?
Fra min barndom husker jeg at hadde man klart å legge
seg opp noen ekstra mynter på sparebøssen, så kunne det
hende at oppsparte midler resulterte i en kvalitetsanskaffelse.
Siden det å skrable og tegne var en populær fritidsaktivitet,
ble kvalitetsfargeblyantene Caran D’Ache noe å strebe etter.
Flotte og dyre var disse produktene - og dermed sjelden vare.
Til fargelegging fungerte de utmerket.
Også i Prøysens kjente vise om å "få en dag i mårå", er
fargelegging tema. Som vi vet skulle Prøysens fargestifter
helst benyttes på helt "blanke ark". Om de var blyanter av
Caran D’Ache kvalitet er langt fra sikkert. Men både fargestifter fra Prøysens Ringsaker og Caran D’Ache kvalitetsfargeblyanter dreier seg i bunn og grunn om mulighetene vi
alle har til å sette farge på tilværelsen.
Også som Rotarianere har vi muligheten til å fargelegge
våre omgivelser. Vi kan gjøre virkeligheten mer spennende,
mer fargerik. Blir så mine innledende ord i 2014 en oppfordring om at du skal påta deg en slik rolle? Et ønske om at
du bør bli en Rotariansk Caran D’Ache? Nei, egentlig ikke.
I stedet finner jeg det riktigere å takke for de mange fargeblyantene som faktisk finnes i klubbskrinet og for at de i
2013 medvirket til nettopp å sette farge på tilværelsen. I
klubben har vi hatt utfordringer av ulike slag, og mange har
stilt opp. Med entusiasme. Med pågangsmot. Med optimisme.
Derfor vil jeg takke de "fargeblyantene" som allerede er i
sving i klubbsammenheng. Er du en slik? Mye tyder på at
du har engasjert deg på din måte. Eksemplene er mange.
Så jeg sier derfor ikke: Bli en Rotary-fargeblyant, men heller:
Fortsett å være en fargerik Rotarianer!
GODT NYTT 2014!

Rotary-hilsen fra Ivar Jon

VI NÅDDE MÅLET!
Vi hadde satt et høyt mål for årets julegave til Nsimbi
Education Centre i Uganda. 50.000 kroner skulle sendes,
og etter gårsdagens julemiddag og Generalforsamling er det
hyggelig å kunne melde at vi totalt har samlet inn kr. 51.200!
Selve loddsalget i går innbrakte hele 17.200 kroner - som er
ny rekord!!!
Jeg takker for alle bidrag - og ønsker alle Rotarymedlemmer
og deres familier et riktig Godt og fredelig nytt år! Øistein

PAUL HARRIS FELLOW
HRK har siden Charter i 1949 delt ut 13 PHF utmerkelser.
1988 Thorolf Eek-Iversen, Ingvar Grønnerød, John Holten
og forfatteren Kåre Holt (ikke medlem) - 1993 Erik Ekeli 1999 Per Jan Jørgensen - 2001 Johan Svele - 2005 Olav
Georg Dalseth - 2009 Espen Andresen og Bjørn Nymoen 2013 Magne Aven, Øistein B Larsen og Torstein Sagen.

HUSK sommerleirene for ungdom - 2014?
Kontaktperson for Holmestrand Rotary Klubb:
Espen Andresen, tlf 9051961. De "beste" tilbudene går først.

Service
Above
Self

SEIL MOT NARVIK SOMMEREN 2013!
I presidenten og redaktørens fravær refererte Arne om Tobias
og Marit sin fantastiske langtur nordover med deres seilbåt
Slappa 3. Turen gikk fra 17. mai til 2. september. Tobias
viste lysbilder fra plasser de var innom og fortalte fornøyelige
historier fra turen, og om folk de traff.

Marit og Tobias
Ved Tranøy
Ved
Tranøy
(Jan
Sollid (Jan
sitt S. sitt fødested).
fødested)
Turen gikk sydover forbi Lindesnes, Lista og nordover langs
Vestlandet, Trøndelag, Nordland inkludert Lofoten. De var
innom mange koselige småsteder og havner med deltakelse
i Vestfjordseilasen (regatta) i juni. De fikk også en flott retur
hjemover. Det var mye ørn å se på ferden. Været var fint,
men vinden tok ferie, så det ble brukt 700 liter diesel.
De traff få andre på langturen, men hilste på en tysker i
Ålesund som hadde seilt hele veien fra Tyskland alene. Han
skulle møte kona, som kom med fly, for så å seile inn
Geirangerfjorden som var det eneste hun ville se. Deretter
skulle hun returnere med fly, og han med seilbåten. Ellers
fortalte Tobias om noen karer som var på tur med en rib fra
Trondheim til Tromsø, og om en fra Holmestrand som skulle
besøke hjemstedet sitt. Tobias benyttet seg av kart på iPad,
mobilt internett, Den Norske Los, og Havneguiden som hjelpemidler til navigasjonen. Referenten og de fremmøtte fikk "en
interessant og vel framført reiseberetning".

SAMHANDLINGSREFORMEN ble belyst 10. des.
Kommunelege Ole Bakke tydeliggjorde bildet. Han framsto
som grundig, nøktern og redelig.
Grundigheten og nøkternheten resulterte i mange engasjerte spørsmål i bakkant av orienteringen.
Redeligheten ble bekreftet da Bakke
innrømmet at reformen kanskje ikke
gir det endelige svaret på de helseutfordringene som samfunnet vårt
må forholde seg til, etter hvert som
alderssammensetningen endres.
Ole
Kanskje er det heller slik at vi forBakke
skyver en del problemer, i stedet for
en gang for alle å løse dem. Spørsmålet er om "nøtta" i det
hele tatt lar seg knekke ordentlig?
Uansett: Vi er nødt til å ta nye grep, mente Bakke, fordi å la
samfunnskostnadene bli liggende fast i den formen vi har
per i dag, representerer en modell som mangler bærekraft.
Kommunene må inn og avhjelpe sykehusvesenet med
avlastende og rimeligere mellomløsninger.
At dette byr på praktiske problemer, hadde klubbforsamlingen
flere eksempler på. Men alternativt å la problemene bare bli
liggende, var det ingen som argumenterte for.

JULEFEST GA REKORD
Allerede tirsdagen 17.des. tyvstartet vi på julefeiringen i
Ødegårdbua. Gledelig nok dukket der opp fjes vi ikke hadde
sett på en stund, med rekordoppmøte, rekordomsetning og
rekordjulegave til NSIMBI i Uganda. Øistein var dirigent og
stilte raust med gevinster og blomster til heldige vinnere.
Tom og Møte & Kameratskap sto for deilig julemat. Målet
for årets julegave til Nsimbi Education Centre i Uganda ble
slått med god margin.
Møtet rommet også generalforsamling, sesjon A, valg - og
kort oppsummert bekreftet den, under Jan-Arnes kyndige
håndtering, Ole Hermans kandidatur som neste president
2014-2015, og lanserte Svein Otto som ny innkommende.
Kasserer Hans Arne kunne orientere om at vi for tiden har
en sunn økonomi.
Og det ble ordentlig julebesøk. Mens Øistein mottok tilårskomne julebukker, kunne president Ivar
lese opp julehilsener fra selveste
julenissen som satte sledespor på utsiden.
Presidenten kunne
ønske velkommen
og senere hilse fra
selveste julenissen.
En fest med mye
godt humør og selvfølgelig hadde vi
"Riktig" vin ☞

Program JANUAR 2014
Tirsdag 07.

RIKSREVISJONENS ROLLE
ved bekjempelse av korrupsjon og fattigdom i
Afrika - Trygve Christiansen forteller
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 14.

DRAMATIKK PÅ FILIPINENE:
Tyfonen Hayian, barnehjemmet Streetlight og
redningsaksjonen - ved Kai Holmberg,
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 21.

: Otto Lagarhus
: Kaj Haagensen

HVORDAN står det til i byen vår SOSIALT?
Orientering om det frivillige diakonale arbeidet
ved Ranveig Rønningen Saaghus
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Espen Andresen
: Tore Hansen

: President Ivar Jon
: Tom Johansen

HVORDAN JOBBER EN "HEADHUNTER" ?
ved daglig leder Erik Aasmundtveit og seniorrådgiver Finn Lauvli i Skagerac Consulting
Ansvarlig
Referent

: Torstein Sagen
: Stig Kløvstedt

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Ivar Jon Tunheim, WEBmaster Bjørn Nymoen og
Sekretær Svein Otto Schjerven (mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

De to muntre herrer til høyre representerer ikke en stadig
aldring blant Rotary medlemmene, men var tilreisende julebukker og bisto Øistein under loddsalget.
Hans-Arne
økonomirapporterte,
Jan-Arne ledet
generalforsamlingsbolken og Svein Otto
ble lansert som
president for
2015-2016.

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 JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 65 år
10. Hans Johan Kjølsrød............. 63 år
13. Sven Halvorsen...................... 49 år

VI GRATULERER
FREMMØTE I November 47,5%
FREMMØTE I Desember 52,67%
Totalt for 2013 47,5 %
Mette og tilfredse Rotarianere. 30 i tallet var vi på julefesten.
Og så var Rotary 2013-året over og jula meldte sin ankomst.
Fotobidrag fra Tobias, Hans-Arne, Redaksjonen/Ivar Jon

Moderasjon er fatalt. Ingenting skaper mer suksess enn overmål.
Oscar Wilde
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