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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Første påskedag, solen skinner igjen fra skyfri himmel.
Jeg har vært ute og heist flagget og venter på at kaffetrakteren skal gjøre seg ferdig. En fantastisk påske så langt med
båtpuss og motorsykkelkjøring. Sjøsatte på påskeaften
(egentlig en uke for tidlig) og gikk en tur opp mellom
Gåserumpa og Kommersøya, videre nordover forbi Fantebukta. Helt blikkstille med en fantastisk solnedgang over
Sandebukta, og allerede var mange båtentusiaster på plass
og feiret påsken på fjorden. Vi kan bare glede oss, enda er
det 4 måneder med sommer i vente.
Ellers er det GSE som opptar tankene til presidenten
for øyeblikket. Programmet for oppholdet her hos oss er i
hovedsak spikret. Det spenner fra seiltur til norsk skatteog velferdssystem så vi tror programmet skal gi et variert og
interessant tilbud til deltakerne. Jeg håper like fullt at alle
i klubben kjenner sin besøkelsestid og stiller opp for gjestene våre denne første uka i mai. Oppholdet i Holmestrand
skal minnes med glede og entusiasme.
Programmet for mai er ellers variert og spennende – for
Jan-Arne har ”skjemt oss bort” med gode programmer. Vi
gleder oss til den 9. mai for da kommer RYLA-deltakerne og
deler sine erfaringer med oss. Den 16. mai tar vi fri. Mandagen etter er det tid for vårens siste peismøter for så å
avslutte maimøtene med Utfordringer i norsk trelastnæring
ved direktør Knut Ringvold, Bergene Holm.
Jeg vil minne dere som er ”faddere” for potensielle nye
medlemmer om å være aktive i forhold til rekruttering. Det
er både nødvendig og ikke minst spennende å få nye medlemmer i klubben vår. Mai er måneden som vi først og fremst
forbinder med nasjonaldagen. Vi minnes også frigjøringsdagen 8. mai, og løfter vi blikket litt utenfor våre grenser ser
vi at frihet ikke er en selvfølge, men noe vi må arbeide aktivt
for å beholde. Jeg ønsker dere alle en fin mai måned!
Med Rotary hilsen Hans-Arne
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Above
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Nesten med SKRENS I SVINGEN
ankom innleggene den 28. april.
Ikke bare avfyrte Olav, som stedfortredende ”3-minuteman”, seg
selv som målsøkende rakett mot
standard-en på lokale veger. Jo
min santen ble vegproblematikken også tema for Jon Petters
Jon Petter
kritiske, som informative, innlegg
til debatt. Forsamlingen fulgte opp med spørsmål, bl.a. til
vegmyndighetens representant på rad 4. At mye kan forbedres, var det enighet om. At det som er bra ikke også danner mal for nye prosjekter som media avslører ”halter”, undret mange seg over. En anekdote kiler seg inn: Statens
vegvesen fremla for noen år siden sin nye visjon ”På veg mot
et bedre samfunn”. Våkne kommunikatører sørget raskt
for en korreksjon til ”På veg for et bedre samfunn”. Det
første kunne jo misforståes.
ØNSKEDRØMMEN HOLMESTRAND utgjorde hele programlista 4. april. Tiden trengtes! Primus motor, kommunens
kulturkonsulent Jon Løvås, serverte både inspirasjon og
informasjon. Spørsmålsrunden etterpå bar preg av dialog.
Et råd var at satsingen ikke må bli en avgrenset happening,
men et springbrett for mer langvarig innsats. Flere virksomheter som våre klubbmedlemmer medvirker i, støtter
TV2s Ønskedrøm-satsing. Denne muligheten til å plotte
Holmestrand positivt på Norgeskartet innebærer at utvalgte
visjoner, med sosialt tilsnitt, kan realiseres. Behørig TVdekning følger med. Holmestrand er deltaker og har over
300 ideer på blokka. Det blir i år det skjer folkens!
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WELCOME!

Visiting GSE-team members - May 1-7th
Mary Kay Champbel, Anna "Christy" Scheuer,
Laura Hoffman, Jennifer N. Littlejohn, Carsolina L. Walton

WILH. WILHELMSEN runder 150
maritime år. Kaj oppsummerte 11.
april løpebanen til dette ”lokale rederiet”. Eventyret begynte nemlig
i Tønsberg i 1861 med seilskuta
Mathilde. 2011-versjonen er en
multimilliard-virksomhet som administreres fra Lysaker. Selskapet driver ikke bare egen flåte, men
også andres skip og yter en lang rekke støttetjenester. Årlig
håndteres 53.000 havneanløp – globalt. Imponerende! Spennende! Og selvsagt ressurs- og energikrevende! Oppmuntrende, derfor, at Kaj også kunne berette om ”green ship
recykling”. Og ytterligere oppløftende at Magne i forutgående 3-minutter fastslo at ren solenergi, bare den temmes
bedre, kan løse alle våre energiproblemer.
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MARITIMT og KONGELIG

MØTEPROGRAM MAI 2011
Mandag 02. GSE-PROGRAMMET - De besøkende
presenterer seg. Intro ved Espen
Referent:

Alf Johan Svele

Mandag 09. RYLA-deltakerne fra Holmestrand
presenterer seg. Intro ved Hans-Arne
"Presentasjon av skoleprosjekt i Gambia"
ved Seblewongol Kefele, Sande Rotary Klubb
Referent:

Timmy Breen Nilsen

Mandag 16. MØTEFRI (inneklemt dag)

Holmestrand Rotary Klubbs møter foregår i maritime omgivelser, på fjordhotellet ved strandkanten. Der bølgene skvulper trives gjerne flere, blant andre sjøfarende medlemmer
av vårt Kongehus. Ikke så unaturlig, da, at monarkiet avla
oss et besøk under klubbmøtet 11. april!?
Tom, Jan-Arne og Espen syntes visitten, som riktignok kom
overraskende på, falt helt naturlig inn i dagsprogrammet.

Mandag 23. PEISMØTER - KOMITEMØTER i de nye
komiteene 2011-2012. Komiteformenn
bestemmer møtested og innkaller.
Referat sendes SNAREST til
incoming president Tor og Bjørn
Mandag 30. Utfordringer i NORSK TRELASTNÆRING
v/direktør Knut Ringvold, Bergene Holm,
avdeling Haslestad, Hof
Referent:

Fødselsdager i MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

Jon Petter Helgestad.............. 55 år
Svein Otto Schjerven..............63 år
Kaj Haagensen....................... 62 år
Øivind Haugen...................... 60 år
Bjørn Nymoen........................63 år
Timmy Breen Nilsen...............66 år
Amund Rudlang.....................64 år

Helge Kristensen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

FREMMØTE i MARS 53,2 %
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