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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
I påvente av våren (hvor er´n...?), er det godt å ha Rotarymøtene å gå til. Det er det nok ikke bare jeg som mener, for
vi har satt ettertrykkelig fremmøterekord på "utemøtene" i
april. Både ved besøket på Marinemuseet i Horten, for å
markere krigsutbruddet 9. april, og "inspeksjonen" av fremdriften i jernbanetunellen og stasjonshallen hadde vi et fremmøte langt over forventningene.
Programmet for resten av våren / presidentåret er forsåvidt klart, MEN : vi har fått litt "påpakning" fra distrikt
2290 for at vi har litt for få møter i året. Laaang sommerferie samt møtefri i jula, påsken og enkelte bevegelige helligdager gjør at maks 4 friuker i året overskrides kraftig. Dette
kombinert med at presidenten er på Åland med Foreningen
Norden 25. juni, har gjort at jeg har foreslått for formannen
i programkomiteen at vi kanskje bør legge inn et ekstra møte
i juni. Torstein ser på saken og kommer med et forslag.
Så, vær forberedt på at siste møte før sommerferien trolig
blir tirsdag 2. juli, og med presidenskifte denne datoen.
Vår distriktsguvernør, Njål Gjennestad etterlyser forøvrig
også våren i sitt månedsbrev for april. Han minner der om
fokus for april som er Rotary´s publikasjoner, noe vi nok er
godt informert om. Han nevner videre at tre ungdommer
reiser til "World Affairs Seminar" i Wisconsin i juni, og at
årets GSE team snart er på plass i Norge. Han påminner
også om innbetaling til TRF. Det anbefales å gå inn på distrikt 2290 sin hjemmeside og lese månedsbrevene. Det er
mye god og viktig informasjon der for alle.
Jeg benytter også anledningen til å anbefale og se på
vår egen hjemmeside i blant. Bjørn gjør et fremragende
arbeide med å holde denne i gang, og fortjener at vi besøker
siden. Mye god informasjon og bilder der. Jeg skal nok
minne om brukernavn og passord på neste møte.
Til sist nevner jeg at vår foredragsholder på siste medlemsmøte i april, lege Morten Øster, sammen med sin ektefelle
Marianne har bodd et par dager hos Randi og meg i Fløyveien.
Møtet om dette interessante temaet hadde fortjent en
bredere oppslutning. Langhelg, 1. mai og inneklemte dager
den uken, må ta skylden for at noe under 20 møtte. Vi som
var tilstede fikk i ord og bilder belyst en enestående frivillig
kirurgisk innsats i det indre Afrika. Våre ledsagere var forøvrig invitert til dette foredraget, og de som møtte fikk både
tragedier, men også mye glede, malerisk beskrevet av lege
Morten Øster.
Vel møtt til nye spennende Rotary-kvelder fremover !
Med Rotary-hilsen Jan-Arne

Bedre å ha litt av noe,
enn mye av ingenting.....

Kvinner i kø.....

Service
Above
Self

4 kvinner
og 1 mann
i styret i
Norsk Rotary
Forum (NORFO)

Antall Rotary klubber i Norge er 315. Antall medlemmer er
11722 (9804 menn, og 1918 (16%) kvinner).
32 Norske klubber har fortsatt ingen kvinnelige medlemmer.
I Sverige er det 24% kvinnelige Rotary medlemmer, Island
20%, mens Finland har 13% kvinneandel.

Hydro-dialog med "hobbyingeniør"?
Kjetil Ebbesberg (41),
verksdirektør ved HydroHolmestrand, roste "dialogen"
på møtet 2. april.
Etter 1⁄2 år i lederrollen
hadde han opparbeidet så
vel historisk perspektiv
som nye tanker.
Ebbesberg var personlig
nærværende. Verksdirektøren og småbarnsfaren
kom med refleksjoner som
spente fra alliansen HydroHolmestrand helt over til
familiehensyn. Er Hydro i en tøff konkurransesituasjon?
Absolutt, og derfor følges en konkurranserettet nøkternhetsstrategi. Visjonen? Å bli foretrukken partner innen spesialiserte segmenter! Et lyspunkt er at Hydro har økonomisk
muskelkraft på lager. Ebbesberg ønsket "åpenhet" og "dialog"
rundt byutvikling. Han poengterte at han ikke er ingeniør.
Men etter innledende presentasjonstekniske problemer som
han egenhendig raskt løste, er det kanskje likevel en "hobbyingeniør" byen skal snakke med?

Flere dykk… bakover og framover
Næringssjef Geir Dyrnes
sørget for ytterligere dykking på møtet 16. april.
Da var temaet "Holmestrand i utvikling".
For å forstå prosesser
rundt byutvikling er dykk
bakover i tid viktige for å
etablere plattformen vi
skal dykke inn i fremtiden
fra. Lite har skjedd de
siste 100 år. Nå skjer alt
- fort, sa Dyrnes.
Næringssjefen signaliserte tro på bl.a. felles holdninger; at
alle bidrar; fornyet bydrift og byinnovasjon. Dyrnes foretrakk løpende dialog og spørrerunder fremfor enveis dosering. Som avslutningsinspirasjon snurret han en video om
Holmestrands mange uprøvde muligheter. Gøy!

Fartøysjef
Svein Otto
Omviser
Erik
Rosslund

Kveldsdykk…
nedover og bakover
Forfatteren Kim Småge slo i 1983 igjennom
med romanen «Nattdykk». I Horten 9. april
2013 slo vi til tidligere, med "kveldsdykk".
På den viktige datoen var kunnskapsdykk på
Marinemuseet midt i blinken. Kantinen ble
fylt opp. Svein Otto bød på kaffe, wienerbrød
og faglige, til dels selvopplevde momenter. Det
ga inntaksenergi, før omviser Erik Rosslund
serverte flere faktabiter. Marin historie rommer forferdelse og drama. Krigsminner engasjerte flere. Likevel hadde den "pensjonerte
pensjonisten" Rosslund (77) glimt i øyet. Som
da han for eksempel tok en sving innom det
norske flaggets historie. Så trakk vi utendørs
for dypdykking. Og selv om ubåten vi da besøkte, Utstein, visselig ligger på land, tok
klaustrofobisk nærkontakt med trange skott,
kombinert med Svein Ottos egenerfarte beskrivelser og vår forestillingsevne, mannskapet
ned på de store dyp. Spennende!

Dykk innover også…

Som et ropetegn bak de to forutgående møtetemaene dykket
klubben på nytt den 23. april.
Denne gang innover - i selveste
Holmestrandsfjellet.
Der fikk vi besiktige det enorme
jernbaneanlegget som nå sprenges ut daglig.

NYE
stasjonshallen

Den nye jernbanestasjonen i fjellet vekker internasjonal oppmerksomhet. Ansvarlig geolog
Hanne Wiig Sagen forhåndsbriefet svigerfar Torstein og oss
andre i lagerbrakka utenfor.

I korrekt HMS
utstyr. Hjelm,
briller, vest og
vernestøvler

Like før vi i fullt verneutstyr tråkket oss inn i
berget, smalt det så alt
rundt oss ristet.
Store krefter og dimensjoner preger prosjektet.
En spektakulær opplevelse og et stort løft for
Holmestrand by!
Bilder og "tekstsnutter"

Ivar Jon
Forhåndsbriefing

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

Program MAI 2013
MØTETID 19oo - Tirsdag
Tirsdag 07.

NY REDAKTØR - NY LOKALAVIS?
ved ansvarlig redaktør i Jarlsberg Avis
Ingunn Larsen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 14.

HOLMESTRAND UTVIKLING AS med
NYE PROSJEKTER ved Øistein Hjelmtvedt
Referent

Tirsdag 21.

: Ivar Jon Tunheim
: Espen Andresen

: Magne Aven

PEISMØTER (komiteer for 2013/2014)
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Arbeidsoppgaver fra Incoming President
HUSK REFERAT og fremmøterapport.

Overlege
og kirurg
Morten
Øster

Tirsdag 28.
President
Jan-Arne

FELLESMØTE med
Nordre Vestfold Forsvarsforening
Hva skjer med "Syria og Midtøsten"
Foredrag ved Generalmajor Robert Mood
Referent

Dansk, hvit afrikaner
Den 30. april hadde president Jan-Arne med pensjonert
overlege og kirurg Morten Øster (73) fra Tønder i Danmark.
Han drar hvert år tre måneder til Tanzania, for å jobbe ulønnet på Landsbyhospitalet Heri. Innsatsen vitner om både
hjerte- og sinnelag for Afrika - og et brennende engasjement.
Entusiasme preget Øster, supplert av kona Marianne, i hans
gripende foredrag. Det var billedlagt med til dels sterke inntrykk, for på landsbygda ved Tanganyika-sjøen skorter det
fortsatt på mye. Men engasjerte afrikanere, humørsmittende
opplevelser og fremgang forteller at det nytter å gjøre noe!
Vi verdsatte utenlandsbesøkets viktige tankekors og ønsker
alt godt videre!

En hånd å
holde i.....

: Håkon Fæste

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Jan-Arne Rønningen, WEBmaster Bjørn Nymoen
og Sekretær Arne Fladby (se mail adresser nedenfor)
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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FREMMØTE I APRIL 54,6%
AKKUMULERT 54%
Fødselsdager i MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

I lokalavisa
Jarlsberg Avis tok
11. april inn vår
pressemelding om
rekruttering,
reflektanter og
nye medlemmer i
Holmestrand
Rotary Klubb
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