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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg var på Eplerødbanen i går kveld og koste meg med
kaffe, vafler og skyting sammen med 9 andre medlemmer.
Dere 32 andre gikk glipp av en flott kveld, og jeg lurer på
hvorfor vi som regel har dårlig oppmøte bare vi beveger oss
noen kilometer fra hotellet? Når Einar legger ned masse
arbeid og inviterer, så er det litt skuffende at vi ikke er flere.
Men vi som var der kommer gjerne igjen, Einar.
Så en gladmelding. Vi var faktisk 11 fra klubben som
møtte. Vår nyeste reflektant, Frode Ekeli, viste med skytingen sin at han hadde vært på Eplerød før. Kjekt å få med en
yrkesaktiv bankmann igjen som attpåtil er med på å dra
alderssnittet i klubben ned. Du er hjertelig velkommen
Frode, og jeg håper du vil trives hos oss.
Hvordan står det ellers til med de andre foreslåtte nye
medlemmene? Vi har fått 4 reflektanter,- det skulle da være
igjen 12 der ute!
I skrivende stund (25/4) har jeg bare 5 påmeldinger til
Dakotaturen. Håper jeg ikke har bomma helt. Det er kanskje ikke så mange som er interesserte i å sitte på med en
flygemaskin som er 68 år gammel? Snittalderen i klubben
vår er vel snart 68 og det er ikke gammelt? Sikkerheten er
tatt godt vare på og flyet har relativt få timer i luften sammenlignet med tilsvarende jevngamle. Og det flyr sakte og
lavt! Påmeldingsfristen er fremdeles 8 mai, og jeg håper vi
iallfall klarer å fylle et fly.
Oslo Rotary Klubb jubilerer (se innbydelse). Dersom det
er noen som vil delta så kan dere gi meg et vink så koordinerer vi kjøring. Undertegnede deltar sansynligvis ikke.
Vår utsendte RYLA deltaker, Flemming Julian Dalseth,
hadde en flott tilbakemelding til klubben den 17/4 om sin
deltakelse der. Full valuta for de kronene vi bruker! Det
hadde vært fint om dere allerede nå kunne tenke på kandidater til neste år. Hva med en av hvert kjønn?
Det var vel litt uheldig at Kr.himmelfartsdag og 17. mai
falt sammen i år for dere som er yrkesaktive. Men det blir
noen ekstra fridager denne måneden allikevel, og kanskje
noen inneklemte for noen. Ha en fin mai!
Med Rotary hilsen Tor

Invitasjon til Oslo Rotary Klubbs 90 års jubileum
Fredag 1. juni. Markering i Universitetets Aula kl. 13-15.
Program:
-Utenriksminister Jonas Gahr Støre: Dialog, fred og konflikt.
-Kunsthistoriker, dr. art. Frank Høifødt: Edvards Munchs
kunst i Universitetets Aula.
-Fiolinisten Sara Øvinge og bratsjisten Ellen Nisbeth.
-Utdeling av Paul Harris Fellow Recognition.
-Etter møtet i Aula´en, avduking av gave fra Oslo RK til
Universitetet i Oslo på Universitetsplassen ca. kl. 1500.
-Vi inviterer Rotary-medlemmer med ledsagere til møtet i
Aulaen og etterfølgende avduking. Arrangementene er gratis.
Påmelding med opplysning om antall deltakere skjer på
denne linken: http://tinyurl.com/clf7dqc innen 15. mai.
Oslo Rotary Klubb inviterer Rotary-medlemmer med
ledsagere til mottakelse i Speilen på Grand Hotel fra 16-18.
Det blir enkel servering. Pris per deltaker: kr 300.
Påmelding til: http://tinyurl.com/6nkocba innen 15. mai.
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VERKSMESTERLIG
Martin Sagen har en fremgangsrik fartstid bak seg som
leder av Hydro Aluminium i
Holmestrand. Snart overtar
han sjefsstolen for konsernets
virksomhet på Sunndalsøra.
Men det var virksomheten her
i byen klubbesøket hans 27.
mars først og fremst dreide seg
om. I et vanskelig marked har
hjørnesteinsbedriften levert
rekord-resultater. (Verks-) Mesterlig! Men konkurransen på
aluminiumsmarkedet er beinhard. Land i sør-øst som vi tror
ligger bak oss i løypa, stiller i dag med topp moderne anlegg
og utstyr. Spesialiteter og lokal effektivisering gjør at Martin
likevel er optimist for fremtiden til Hydro i Holmestrand.

PÅSKEBRUNT EGENPRODUKSJONSBEVIS
I påskeuken falt møtet ut. Trøsten på den etterfølgende
samlingen var innslag av gyllenbrun farge flere steder i salen. Et betryggende vårtegn er det jo å skue at egenproduksjonen av D-vitamin, beviselig fungerer igjen.

SMØRER MED
LANGSYNT INNBLIKK

Olje er et velegnet smøremiddel. Ikke minst for norsk økonomi. Tobias fortalte og orienterte fra «smørehallen» 10.
april. Sivilingeniør-bakgrunn fra NTH - og ansettelse i Aker
Kværner / Aker Solutions fra 2006, har gitt ham langsynt
innblikk. Store funn på norsk sokkel i 2011 bidrar til å
opprettholde Norges posisjon som olje- og gasseksportør.
Forsamlingen fikk inngående informasjon, samt oljestekt
nyhetssnacks: Tobias’ spennende oppgaver som prosjektleder tilknyttet storfunnet "Skrugard" skulle formelt plassert ham i Harstad. Men han skjærer ingen grimaser for at
styringen i realiteten skjer fra Vækerø. Hva så med ambisjonene om landbasert el-forsyning til plattformene?
Månedsbrevet tolker Tobias dit hen at på tross av bransjens smidige karakter, blir dette som å gå over bekken etter vann.

Si ikke alt hva du vet,
men vit alltid hva du sier....

Yrkeskodeks for
Rotarianere:

ROTARY
2011-2012

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
FLAMMENDE
FLEMMING

Flemming Julian Dalseth
(23) kjent fra flere lokale
arenaer: hotelldriften;
dagligvarebransjen; politisk ungdomsarbeid etc.
Flemming var vår representant under årets
RYLA, på Eikely i Froland
i Agder. Temaet var
«GRÜNDERSKAP».
Flemming Julian delte
sine inntrykk med oss 17. april, flammende engasjert og
med glimt i øyet. Gøy å høre på! Kanskje realiserer han
også drømmen om å kunne starte gründervirksomhet selv?

FLAMMENDE PIPER
Flammet gjorde også gevær- og børsepiper da klubben besøkte Eplerødbanen 24. april. Her fortalte Einar om en bevegelse med over 200.000 medlemmer nasjonalt, og 200 i
det lokale skytterlaget. Prøveskyte fikk vi også, under trygg
og kyndig veiledning. Men blinkskuddene smalt høyt. Ble
noen ble skremt, tro? En omflakkende slagbjørn eller storulv, kanskje…

Olav,
Tor,
Frode,
Martin
i dyp konsentrasjon om blinkene

Møteprogram MAI 2012
Tirsdag 01.

MØTEFRI - 1. mai

Torsdag 08. LIVET I FATTIGHUSET ved Marie Olaussen
Referent
Tirsdag 15.

: Espen Andresen

FLYTUR MED DAKOTA DC3 FRA TORP
Mail fra Tor om påmelding, program, pris osv.
Ansvarlig/Referent

Tirsdag 22.

: Tor Tingbø

PEISMØTER i 2012/2013 Komiteér
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Incoming Jan-Arne sender ut info.
REFERAT og FREMMØTE sendes Bjørn,
sekretær og president - SNAREST

Tirsdag 29.

3-minutt ved Jon Petter Helgestad
HELSA TIL HELSEVESENET
ved Amund Rudlang
Referent

: Håkon Fæste

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@holmestrandutvikling.no

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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Olav Georg Dalseth,
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VI GRATULERER
Helge til venstre, og det
spørs om det ikke var Kaj
som ble skytterkonge?

En bank er et sted hvor de vil låne
deg penger om du kan bevise at du
ikke trenger dem - Bob Hope

Månedsbrev 05/2012 er sponset av:

Som Einar
spøkefullt
uttrykte:
Begynn å
skyt,
treff venner!

Hans-Arne Risnes
Tekst og bilder - Ivar Jon

ALT I REGNSKAP

Sentrumsveien 62 - 3647 Hvittingfoss
tel 32 86 71 90 fax 32 86 71 99 www.merkur-regnskap.no

