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PRESIDENTENS HJØRNE
Presidenten 2013-2014 trer av:
Takk for meg! Og takk til klubben!
Som alle vet: I våre dager flyr den! Ja,
"tiden" selv, altså… Mitt år som president
lakker mot slutten. Ganske så brått begynner, for å si det med Hemingway, klokkene
å ringe. Slik kjennes det, selv om juni fortsatt gjenstår og et år stadig er ett år langt.
Hva så med presidentåret - i tilbakeblikk?
For meg har det vært:
Hektisk - Krevende - Overraskelsesrikt - Og givende.
Klubben har hatt utfordringer som har krevd presidentinnsats. Når jeg ser meg tilbake, er imidlertid den gode følelsen på plass. På de tunge klubbområdene er vi godt i gjenge.
De mest ambisiøse rekrutteringsmålene er riktignok ikke
nådd. Men det viktigste, å unngå tilbakegang, har vi klart å
etterleve. Et medlem har riktignok sluttet på grunn av alder.
Men vi har også hatt nyrekruttering, og med et nivå på 50
medlemmer er klubben godt oppbemannet. Vår økonomi
viser seg å være sunn og sterk. Vi kom oss tilbake i TRFsystemet. Vi har søkt om distriktsmidler og fått tilslag! Vårt
program har gått på skinner og opprettholdt det kvalitetsnivået vi tidligere har vært bortskjemt med. Nye typer programposter har vi også våget å prøve oss på. Månedsbrevet
utkommer traust som det skal. Styret og administrasjonen har
fungert som gode støttespillere. Jeg synes jeg har fått mye tilbake.
Gode støttespillere har vært ekstra viktig for meg i
foreningsåret, som privat bærer preg av at begge mine foreldre har gått bort i denne perioden.
Når jeg herved takker for meg, faller det naturlig også
å takke klubben og alle som har stilt opp: Hjertelig takk!
Hva så med vegen videre? De allerede omtalte ressursene og ressurspersonene i klubbens rekker, gjør at jeg er optimist for Holmestrand Rotary Klubbs videre utvikling framover. Ingenting blir til av seg selv. Men når mange villige
hender løfter i flokk, er mulighetene for framgang de beste.
Jeg ønsker den nye klubbledelsen og hele klubben lykke til!
Presidenthilsen fra Ivar Jon

Sympatiserer vanligvis spontant
med mennesker som av ulike årsaker påføres skader. Men sliter
fortsatt litt med disse tyrefekterne...
Hans Olav Lahlum

Service
Above
Self

Grunnlov og RYLA-tilfredshet
med klubbanerkjennelse
Arne Martin var 6.mai på plass og varmet opp forsamlingen
i 3 minutter. Han hadde tanker om fornyelse av Grunnloven, ikke uventet i form av juridiske spissfindigheter.
Innsiktsfullt og morsomt!
Charlott
Johansen
DG
Elisabet
Stray

Deretter ble
det tanker
om RYLA:
Rotary Youth Leadership Award er et topp
tilbud til lokal ungdom.
Det fastslo Charlott
Sandor Johansen og
Jon Halvard Fjeldbo
Tunheim da de

"rapporterte" tilbake til
Holmestrand Rotary
Klubb fra sitt eget
RYLA-opphold i mars.
RYLA står for Rotarys
Ledelsesseminar for
Ungdom, og har vært
Offisielt Rotaryprogram siden 1971.

Jon Halvard Fjeldbo
Tunheim

Målsettingen med
RYLA er å gi fremtidens ledere impulser
og ideer til et godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning, sier Thor Asbjørn Andersen, RYLA-ansvarlig i Rotary Distrikt 2290. Årets RYLA-seminar ble gjennomført fra onsdag 5. mars til lørdag 8. mars 2014 på
Gavelstad Gjestegård i Lardal i Vestfold. 20 ungdommer
deltok. Deltakerne fikk også bli med på ekskursjon. I år,
som flere ganger tidligere, ble Komplett Data i Sandefjord
besøkt. Spesielt interessant for meg av to grunner, sier Jon
Halvard. For det første er Komplett ansett som en stjerne
innen netthandel. For det andre jobber jeg selv med netthandel i X-life. -Nivået på det som ble servert var hele tiden
høyt. Mange dyktige personer ga oss input, legger Charlott
til. Det er aldri noe problem å få dyktige forelesere til dette
seminaret, poengterer Thor Asbjørn Andersen. Holmestrand
Rotary Klubb har solide RYLA-tradisjoner å se tilbake på.
Klubben takket anerkjennende Charlott og Jon Halvard.

På Amunds egen måte
FREMMØTE i APRIL MÅNED - KUN 47,5 %
Til DEG som ikke er så ofte på møtene. Du går glipp av mye
god faglig informasjon og dessuten det sosiale nettverket.
SETT AV TIRSDAGER PÅ KALENDEREN - STIKK INNOM UTEN NETTOPP DEG BLIR VI FÆRRE.....

Dr.
Amund

Å la tanken tilsynelatende få vandre fritt
eller ta av med høydesprett over hoppkanten, kan fort ende med villfarelse eller knall og fall. Månedsbrev-redaksjonen kommer i farten kun på to som har
mestret kunsten. Den ene, G. Brask, satt

som adm. dir. i Norges Forsikringsforbund på 80-tallet. Den
andre er klubbens egen Amund R. Så da Amund 13.mai la
opp et nytt slikt løp, ble konstruksjonen innbilt skummel,
men aller mest spennende og gøyal. Amund begynte med
assosiasjoner rundt motorkraft og trafikksikkerhet, og rakk
sågar et leggspark over til Statens vegvesen. Deretter fortsatte han øyensynlig i samme tralten. Temaet var vel å merke
"Nytt fra mitt yrke", og alle vet jo at mannen er kirurg og
helsevesen-administrator. Men hva skjer? Litt etter litt flettes "riktige" deltemaer inn. For bak de liksom tilfeldige assosiasjonene ligger der struktur og målrettet retning. Foredraget sporer dermed ikke av, men klinger etter hvert klarere og tydeligere midt på skinnegangen. På Amunds egen
måte. Slik bare Amund kan det, ble vi gitt interessante
oppdateringer fra helsefronten.

Program JUNI 2014
Tirsdag 03.

LEDELSE OG VEKST ved Heine Wang NOKAS
Ansvarlig : Marit Foss
Referent
: Arne Martin Huseby

Tirsdag 10.

BEDRIFTSBESØK - TRYSILHUS KLEIVAN
Møtested Bilservice (Greaker) Gudum kl. 1845
Vi kjører samlet. Ta med noe å sitte på.
Ansvarlig : Ole Herman Nordby
Referent
: Terje Karlsen

Lørdag 14.

Utdeling av Æresnysgjerrig under åpningen
av Kulturfestivalen! MØT OPP!

Tirsdag 17.

3-MINUTT ved Lars Tveito
GENERALFORSAMLING seksjon B
PRESIDENTSKIFTE - SPISEAFTEN
OPPTAK AV NYTT MEDLEM
UTDELING av Paul Harris Awards
Referent
: Timmy Breen Nilsen

Tirsdag 24.

SHIP O HOY - Reker, godt drikke og HUMØR
BÅTTUR - OG TA MED DEN DU ER GLAD I
Fremmøte på brygga - Ta med redningsvest
Ansvarlig : Møte og Kameratskap
Referent
: Øistein B Larsen

17. mai

Tobias
"med slips"

… den er vi glad i.
Klubbmedlemmer
ble observert flere
ganger og flere steder under folkefesten. Her et lite
glimt fra Borgertogsavslutningen i Hagemannsparken.

PEIShygge
i mai?

MØTEFRI I JULI - God Sommer
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.

Jada! I hvert fall i form av planlegging på peismøtet 20.mai.
Redaksjonen sneiet innom den nye Programkomiteen hos Jon
Petter. Der observerte vi masse godt humør, masse arbeidsinnsats, masse fruktbare diskusjoner og masse deilig mat i
form av både kaker, frukt, snacks og snop. Solide opplegg fra
incoming president hadde ryddet grunnen for god innsats.

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@gmail.com
WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i JUNI
01.
18.
23.
26.
28.
29.

Vegvesenets E18 Gulli-Langåker preludium
Så var vi 27.mai hos Statens vegvesen på prosjektkontoret
for E18 Gulli-Langåker på Ås utenfor Tønsberg. Besøket ble
et preludium til et prosjekt som skal åpnes allerede 4. juli.
Her ønsket vegvesen-ansatt og president i Holmestrand Rotary-klubb, Ivar Jon, velkommen og introduserte så sin gode
kollega, prosjektleder Steinar Aspen. Aspen bød på søt servering og holdt en orientering som ble gitt mange særdeles
rosende tilbakemeldinger etterpå. Ikke bare fikk Aspen ut
mye viktig informasjon om selve E18-prosjektet, men også
om den tilliggende Raveien, som rustes kraftig opp. Han besvarte dessuten mange spørsmål om både vegvesenets roller
og om planlegging og utbygging mer generelt. Dette slo godt
an i forsamlingen. Superlativene etterpå ble mange. Nevnes
må det også at Aspen hilser tilbake til klubben, fordi han var
svært tilfreds med både besøket og de besøkende. "En skikkelig engasjert og oppegående forsamling", signaliserer han.

Arne Martin Huseby..............67 år
Tobias Brodtkorb................... 56 år
Ingeborg Kalager Sølverud..... 67 år
Terje Karlsen......................... 55 år
Helge Kristensen.................... 76 år
Runar Farnes........................ 59 år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....65 år
13. Ole Bernhard Høgestøl...........58 år
29. Alv Smith Johansen............... 58 år
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