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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Så skriver jeg på mitt siste "hjørne". Helt utrolig at det
er nr.11 i rekken. Dette Rotary-året har for meg gått veldig
fort. Jeg har blitt kjent med mange trivelige Rotarianere fra
andre klubber, og fått bedre innblikk i hva Rotary er. Men
informasjonsflommen har til tider vært i overkant. Jeg lurer
på hvordan Rotary-informasjonen var før internett. Kanskje
man holdt mer på "need to know" -prinsippet. Jeg har prøvd
å sortere/prioritere og jeg håper at jeg har fått viderebrakt
det viktigste til dere.
Ellers har vel året forløpt som det foregående med flott
program og interessante foredrag, kanskje de mest interessante har kommet fra egne rekker. Det store nye har vært
flytting av dag og tid for møtene, og det høres ut som tirsdag
kl. 2000 passer godt for de fleste.
Det mest gledelige er at vi det siste året har fått fire nye
reflektanter, og forhåpentligvis den femte i løpet av juni.
Dersom det passer for tre av reflektantene, vil de bli tatt opp
på presidentskiftet den 26.juni. Trivelig å se at vi vokser.
Nå er det noen av dere medlemmer jeg ikke har sett så ofte
på møtene, og sjansen for at dere ikke har møtt våre nye
medlemmer "in spe" er stor, derfor får dere navnene på nytt:
Olav Grande, Knut Aven, Hans Anders Rygh og Frode
Ekeli. Håper at de trives hos oss, og at det passer med
opptak for de tre første den 26. juni.
Så en takk til dere som har vært veldig gode å ha som
støttespillere dette året. Mange av dere står på, alltid positive, og jeg har aldri hørt et nei. Jeg er bare en liten brikke
i det hele. Noen har hatt verv i ett, to eller flere år. Igjen en
stor takk,- ingen nevnt og ingen glemt. Dere vet selv hvem
jeg sikter til.
Og når jeg ser på den nye organisasjonsplanen så vet
jeg at Jan-Arne har fått et flott mannskap å støtte seg til.
To spesielle anledninger/møter har det og blitt på slutten av året. Fredag 11. mai deltok Johan og Jan-Arne med
sine respektive, Randi og Sigrun, og jeg på Sande Rotaryklubb sitt 50 års jubileum. En hyggelig aften med mange
taler, mye god mat og trivelig selskap.
Og så var det Dakotaturen. 100 prosent vellykket på
alle måter. Se referat annet sted i månedsbrevet.
Til slutt en takk for meg. Det blir ikke med meg som
det gikk med en annen avtroppende president i en klubb
ikke så langt herfra. Etter presidentskifte er det ingen som
har sett han!! Og det er flere år siden. Jeg blir!!
Med Rotary hilsen Tor
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FATTIGHUS - RIKT PÅ INNHOLD
Restaureringen av
Holmestrands tidligere
fattighus i Kirkegata var
tema på møtet 8. mai.
Alle, også de som kjente
noe til prosjektet fra før
av, ble revet med av det
Marie Olaussen serverte.
Forhåndsomtale i både
lokal-; fag- og rikspresse
tok ikke bort nerven i historien. For en optimisme!
For et engasjement! For
en tålmodighet! Og for en
løsning! Et utrolig arbeid
som Marie og ektemann
Geir startet opp i 2005
har etter hvert kommet i
havn. Den tidligere forfalne rønna ble av portalen BoligPluss
kåret til Norges vakreste hjem i 2010. Vel fortjent! Her har
man ikke bare bygget seg selv et hjem, men skapt et hjem
hele byen kan være stolt av.

Grunn til å smile:
Imponerende
restaurering

UTEPEIS?
22. mai ble det peismøter
i komiteene. Skjønt peis,
sa de? Det knitret og varmet riktignok, men mer i
panelplater og terrassebord utendørs, enn i vedkubber bak sortglaserte
innsatsrammer innendørs. På en vakker vårkveld var ikke den viktigSkinnet fra en utepeis
ste varmekilden de såkalt
levende flammer, men en levende og høyst nærværende sol.
For de som møttes på terrassen, ble sola kveldens lune utepeis. Og etter solsteiken har det sivet komiterapporter inn…

POSITIV TREND.....
Absolutt - vi er i "fint driv", og egentlig har alltid HRK vært
sånn "akkurat passe" aktiv med flotte medlemmer, interessante møtekvelder med gode programmer og foredrag - selv
helt uten kvinner "hittil" - men nå folkens "presser det på"
Ja, til overmål en trivelig oase med tid til fornyelse...
✔ 3 medlemmer i innehverende år, og flere kommer
✔ Ny møte (tirs)dag og nytt møtetidspunkt kl. 20oo
✔ Månedsbrev på nett og direkte utsendelse via mail
✔ Innmelding av klubben i Brønnøysundregisteret
✔ Internasjonalt skoleprosjekt i Uganda gjennom flere år

Det er bedre å ha det litt bra enn alltid å ha det dårlig

En spesiell takk til Tor, Torstein, Bjørn og IvarJ.
Gode hjelpere med å få månedsbrevet ut hver måned.

Olav

Møteprogram JUNI 2012

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

ROTARY
2011-2012

Tirsdag 05.

3-minutt ved Erik Ekeli
REGELPRODUKSJONEN i EU/EØS
ved Arne Martin Huseby
Referent

Torsdag 12. 3-minutt ved Einar G Løken
NYTT FRA MITT YRKE ved Tom Johansen
Referent

EN HÖJDARE!

Tirsdag 19.

: Tobias Brodtkorb

BÅTTUR med LEDSAGERE
Fremmøte ved Kullboden NB! kl. 18oo
Referent

Dyktige piloter

: Terje Karlsen

: Arne Fladby

Trygg ferd
Tirsdag 26.

3-minutt ved Kaj Haagensen
GENERALFORSAMLING seksjon B
PRESIDENTSKIFTE - SPISEAFTEN
OPPTAK AV NYE MEDLEMMER
Referent

: Arne Martin Huseby

MØTEFRI I JULI - God sommer
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@holmestrandutvikling.no

Foto - Tor

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Mai måneds desiderte höjdare sto nok uansett programmet
den 15. mai for. Da møtte 13 medlemmer, 3 reflektanter og
3 gjester på Sandefjord lufthavn-Torp/ for en eksklusiv tur
med DC-3 Dakota i flukt over Holmestrand.
Arne Karlsen ga en briefing om veteranflyet, som ble bygget
i USA i 1942-43 og bærer krigsinnsats på sine vinger. Så
fulgte sikkerhetsbriefing før take off. Turen gikk over Holmestrand i 150 - 300 meters høyde - i flott flyvær. Når en
erfaren pilot som vår egen president, Tor, kategoriserer
himmelseilasen som "helt fantastisk", er det meste sagt. De
som ikke fikk med seg opplevelsen, kan nære et håp om
kanskje å rekke senere avganger?!

President 2011-2012
Mob 41 51 30 22

Tor Tingbø, tel 33 05 52 78
e-mail: tor-ting@online.no.

Sekretær 2011-2012
Mob 95 18 72 20

Arne Fladby, tel 33 05 21 78
e-mail: arnfl@online.no

Programsjef 2011-2012 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
e-mail: torstein.sagen@c2i.net
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
e-mail: olav@limaco.no

FREMMØTE APRIL 43,7 %
FREMMØTE MAI
40,5 %
Akkumulert aug. 2011 mai 2012 50,1%

Over Sommerro med

Rotarianere i Dakotaflukt

....det kan bli bedre hvis du kommer....

Det å trappe ned er ingen aktuell
spørsmålstilling. Det er en alt for
defensiv tankegang. Olav Thon

Tekst og bilder - IvarJ

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

Arne Martin Huseby...............65
Tobias Brodtkorb................... 54
Terje Karlsen......................... 53
Helge Kristensen.................... 74
Runar Farnes........................ 57

år
år
år
år
år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....63 år
29. Alv Smith Johansen............... 56 år
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