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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Litt vemodig, men også litt godt – presidentens funksjonstid er snart slutt. Staffettpinnen sendes videre til Tor,
og Rotaryhjulet ruller ufortrødent videre. Dette Rotaryåret
er det ”korteste” jeg har opplevd. Kanskje skyldes det at jeg
har hatt oppgaver foran hvert møte, men aller mest tror jeg
det skyldes et innholdsrikt program og engasjerte medlemmer. Helst skal en vel ikke trekke frem noen spesielle i en
slik forening, men jeg vil likevel få rette en ekstra stor takk
til Jan-Arne for utmerket programarbeid, og Olav for sine
eksellente månedsbrev.
Som nevnt har dette vært et innholdsrikt klubbår med
flotte programposter. Som et høydepunkt vil jeg trekke frem
biskopens besøk og ikke minst GSE-besøket. Til alle dere
som var involvert i besøket; jentene var veldig fornøyde med
opplevelsen, ikke minst oppfølgingen og den varme mottakelsen fra vertsfamiliene, samt dere som arrangerte og tok i
mot på bedriftsbesøkene. Takk for flott innsats til dere alle!
Som tidligere år var giverviljen på topp under årets julemiddag, Øistein fikk som vanlig samlet inn mange kroner
til skoleprosjektet i Uganda. Dere husker sikkert alle, frustrasjonen som bredte seg da vårt matching grant – prosjekt
gikk i vasken. Den frustrasjonen ble også lagt merke til av
Distriktsguvernør Inger-Britt. Hun var tilstede på vår
avskjedsmiddag med GSE-teamet og kunne meddele oss at
distrikt 2290 har bevilget kr 20.000 til vårt Ugandaprosjekt.
Dette som en anerkjennelse av innsatsen til Holmestrand
Rotaryklubb.
Dette er mitt siste PRESIDENTENS HJØRNE og det
har vært en lett og trivelig jobb å være president. Bjørn har
sendt SMS og holdt web’n vedlike, Kaj har holdt styr på
papirene og medlemmene, Ivar Jon har holdt styr på Jarlsberg Avis og Håkon har sørget for møte- og kameratskap.

Hans-Arne

Ivar Jon

Service
Above
Self

Espen

Fra venstre: Laura Hoffman, ansvarlig for studentaktiviteter
på University of Memphis; Carsolina L. Walton er internrevisor i større privat foretak; Mary Kay Champbel (teamleder) jobber med helsetjenester for krigsveteraner;
Jennifer N. Littlejohn driver egen PR-virksomhet og
Anna Christy Scheuer arbeider for en blodbank.
På programmet til HRK sto både lokale aktiviteter som
seiling; sight seeing; møte med lokale bedrifter (Hydro og
Noah); Rotary-møte med presentasjon; dagstur til Oslo; tur
til Horten; skogstur og både velkomst- og farvel-middager.
Gjestene ble privat innkvartert hos fire klubbmedlemmer.
Espen Andresen hadde koordinert forberedelsene.

VELKOMSTMIDDAG

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig GOD SOMMER !
Med Rotary hilsen Hans-Arne

GSE-besøk: USA - Holmestrand
Klubben vår var mottakende vertskap da fem amerikanske GSE-deltakere ankom Norge via Gardermoen 1. mai.
Etter hyggelig velkomst ble de fraktet med privatbiler av
Torstein og Olav til Holmestrand.
GSE står for Group Study Exchange. Deltakerne trenger ikke være Rotarianere, men konseptet er tilrettelagt av
Rotary. De fem gjestene hadde gjort seg kjent med organisasjonen i USA før avreise og var under sitt opphold i Holmestrand interessert i rammevilkårene for den norske grenen. Men GSE favner langt videre. Konseptet dreier seg om
kunnskaps- og kulturutveksling. Hovedpoenget ligger i å
bli kjent med samfunnsliv og kultur, gjennom direkte personkontakt med folk som har yrkesaktiv bakgrunn, forklarer
klubbpresident Hans-Arne Risnes.
De fem deltakerne kom fra Memphis-området og presenteres på bildet øverst til høyre sammen med:

Farvelparty hos Tor med besøk av DG Inger-Britt (i midten)
hvor vi også fikk den gledelige beskjeden om "tyvetusen" til
vårt Uganda prosjekt.
Etter oppholdet i Holmestrand overtar 4 andre klubber i
distrikt 2290. Så da ble det både 17. mai og stadig mer
sommerlige opplevelser i Norge, før retur til USA, 31. mai.
(tekst og bilder Ivar Jon) Flere bilder på vår hjemmeside.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Møteprogram JUNI-JULI 2011

RYLA SEMINAR

Mats Arne Risnes
Marianne Bjerkeli

Håkon Peder
Fjeldbo Tunheim

Mandag 06. "PRIVATE KONTRA OFFENTLIGE
HELSETJENESTER, i lys av Adecco-saken"
ved Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund,
Vestfold, Lisbeth Rudlang
intro ved Torstein Sagen
Referent:

Det var en fornøyd og humoristisk tilbakemelding på møtet
vårt 9. mai, fra de tre ungdommene klubben hadde sendt
på RYLA (Rotary Youth Leadership Award), dvs. Rotarys
Ledelsesseminar for Ungdom. Oppholdet på Vindfjelltunet
23.-26. mars rommet et hektisk, gøyalt, lærerikt, sosialt,
oppsøkende, gastronomisk, nettverksorientert ledelsesprogram. Mats Arne (Risnes) og Håkon Peder (Fjeldbo Tunheim)
har familiært rotfeste i klubben, mens Marianne Bjerkeli
var uavhengig rekruttert. I en samtalepreget og bilderik
presentasjon gikk de tre ryddig og muntert gjennom oppholdet, som de fornøyd takket klubben for. Sosiale opplevelser, nettverkskontakt og gründerinnsyn ble trukket frem
som spesielt nyttig lærdom. Sammenlignet med tidligere
seminarer rangerte de RYLA med oppriktig ettertykk i toppsjiktet. De hadde opplevd kvalitet! Presentasjonen ble avrundet med en "vinnervideo" fra et framsunget gruppearbeid.

Arne Martin Huseby...............64
Tobias Brodtkorb................... 53
Terje Karlsen......................... 52
Helge Kristensen.................... 73
Runar Farnes........................ 56

Mandag 13. MØTEFRI (2. pinsedag)
Mandag 20. SKIP O HOI - BÅTTUR med ledsager
Reker, godt drikke og GODT HUMØR!
Intet værforbehold - Ta med regntøy

✡

Fremmøte på brygga kl. 19oo
Mandag 27. PRESIDENTSKIFTE - Generalforsamling
Seksjon B - SPISEAFTEN
Referent:

Ole Johan Klyve

JULI MÅNED - MØTEFRI!
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

Fødselsdager i JUNI
01.
18.
26.
28.
29.

Arne Martin Huseby

år
år
år
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år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....62 år
29. Alv Smith Johansen............... 55 år

VI GRATULERER

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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