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PRESIDENTENS HJØRNE
TILBAKEBLIKK skal man være forsiktg med å ta mens
man fortsatt er "på løp". Det kan i visse fall forårsake overbalanse. Fortsatt gjenstår en betydelig del av foreningsåret,
men å kaste et raskt blikk over skulderen tar jeg likevel
sjansen på.
Å JOBBE, for en jobb har det vært, som president for
Holmestrand Rotary Klubb i 2013-2014 har vært krevende,
men også givende. Erfaringen min er at mange stiller opp
når det gjelder.
MÅLSETTINGER er lagt og innfridd. Vår økonomi er
sunn. Vi har kommet inn i TRF-systemet igjen. Det har
også åpnet støttemuligheter. Nylig fikk vi vite at vår søknad
i 2013 om støttemidler er blitt innvilget.
PÅ REKRUTTERINGSSIDEN gjenstår utfordringer. Kvinner og yngre medlemmer ønsker vi flere av. Vi har hatt én
aldersrelatert avgang i løpet av foreningsåret. Men med et
medlemstall på 50 er vi tross alt en solid gjeng av
holmestrandsrotarianere. Noen mener at dette medlemstallet representerer et godt balansepunkt og at vi kanskje
ikke trenger å bli så mange flere. Men aldersprofilen trenger
fornyelse. Her i ligger det egentlig et spennende potensial.
FORTSATT TENKER sittende president framover. Det
skulle bare mangle! I lys av ovenstående tilbakeblikk finner
forhåpentligvis vi alle grunnlag for framtidstro.
Rotary-hilsen fra Ivar Jon

HYDRO RUVER
Viderverdighetenes hovedkonklusjon dreide seg 1. april om ledelse. "Vikinglova" ble sitert og
fastslo at kvalitetsledelse handler
om å gjøre det du sier du skal gjøre!
At hjørnesteinsbedriften Hydro
ruver i lokalmiljøet, sier seg selv.
Lars plasserte hele Hydroforretningssystemet i det store
perspektivet og virksomheten i
Holmestrand i det litt mindre, men
ga oss grunn til både stolthet og optimisme. For ikke bare
klarer Hydro Aluminium Rolled Products AS, Weidemanns
gate 8, 3080 Holmestrand, å konkurrere internasjonalt - og
det på tross av akilleshælen "det norske kostnadsnivået".
Men virksomheten her i byen har visselig fremtidsplaner.
Ambisjonene gir grunnlag for optimisme. Når samtidig
musklene svulmer på et finansielt sterkt posisjonert morkonsern, så skinner framtidssola enda et hakk klarere. Utfordringene er mange. Jovisst! Men Lars ga oss troen på
mulighetene mer enn skrekken for problempotensialet. Sånt
liker HOLMESTRANDINGER: Takk, Lars!
FOTO: Lars var både internasjonal og lokal og spredte optimisme i forsamlingen.
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SKREKK og GRU(!) … og HÅP(?)
Optimismen var nok mindre framtredende under møtet 8. april. For
her viste Tove Gunleiksrud katastrofenes skrekk og gru. Men optimismen merket vi likevel, - i
margkanten. Noen ganger svinger
naturen selv sin svøpe over menneskeheten, i form av jordskjelv og
flom. Men altfor ofte er det menneskets egen ondskap som ligger
bak og som direkte forårsaker lidelse. Kriger har vi opp gjennom
historien og inn i vår egen tid hatt
- og har - altfor mange av. Det gir grunn for pessimisme og
mismot. Tove hadde med et rikholdig utvalg bilder som eksemplifiserte resultatene av menneskelig ondskap, krig og
katastrofer. Hva så med optimismen? Den var hun selv det
fremste eksempelet på. Når verden rammes av ondskap, blir
trøst en nødvendighet. Gode krefter stiller opp. De tar tak.
Gjør en innsats. Tove selv er reisende operasjonssykepleier
i anestesi. Ut fra ønsket om å hjelpe andre, men også av
eventyrlyst, har hun over flere år oppsøkt verdens katastrofe- og konfliktområder, i utrykningsteam på feltsykehus.
At belastningene har vært store, fortalte bildene hun presenterte for oss. Men innimellom redsel, frykt og oppgitthet, merker Tove tillit, glede og takknemlighet. Derigjennom
både øyner hun og representerer hun selv også håp.
FOTO: Tove dokumenterte katastrofene for oss på en måte
som manet til ettertanke.

TORALF - DEN MANGFOLDIGE
Umiddelbart etter påske var det
vårt ferskeste medlems tur til å
presentere seg selv. Toralf gjorde
det med stil 22. april. Langt fra
kompletterende, men illustrative
momenter fra hans bakgrunn, blir:
"Jeg er en aluminiumsmann!" For
slik begynte presentasjonen. Det
finnes hele 7% aluminium i jordskorpa, fikk vi vite, så stoffet fortjener å bli tatt på alvor. Så kom
det glimt fra et arbeidsliv som
metallurg, lærer, forsker og
bygningsprosjekt-kreatør. Familien fikk også ros, særlig et
sønnebidrag på video laget til Toralfs 60 årsdag. Semiprofesjonelt redigert var det! Vi fikk visning på tampen. Barneflokken fordelte seg mellom de helt skoleflinke og de litt
mer alternativt kreative. Uansett var alle nå vel ute av reiret.
Også opphavet og Toralfs nordnorske bakgrunn ble løftet
fram og opp. Og ikke minst kona, som har stått trofast ved
hans side underveis i et livsløp med flere svinger. Omfattende hytteprosjekter og boligprosjekter har Toralf også utviklet og ledet. Karakteristikken "den mangfoldige" synes
månedsbrevredaksjonen derfor passer bra.
FOTO: Toralf i frisk presentasjonsstil.

Musikk-perler og kjempestemning
29. april var det Musikk-Quiz i
Botnestua. Klubbmedlemmene
Ivar sto for kunne ta med "venner", og det gjorde
musikken flere. Vi ble mange nok til at stemningen var på plass fra første stund.
4 konkurrerende quizlag ble oppbemannet. Presidenten ønsket velkommen og lovte mimre-musikk for alle
aldre, også deltakerpremier til alle og
en hovedpremie sponset av Holmestrand Fjordhotel: Middag for to! Tom
hadde sørget for varmmat, med vin,
øl, kaffe og snacks. Hans Anders var
servitør. Deretter trillet utsøkte, spesielt utvalgte låter ut som perler på
en snor: Love letters in the sand; Å
Marie jeg vil hjem til deg; Manda
morra blues; Bamses fødselsdag; Sildefiske på Dogger Bank og artister over et spekter fra Wenche Myhre, Ivar Medaas til Pat Boone; Elvis; Everly Brothers; Nelson og Nilsen (henholdsvis Willie/Kurt). Stemningen steg. Latteren satt løst. Presidentens rause utdeling av
ekstra bonuspoeng åpnet ekstra dype smilehull. Han fikk
avslutninsgvis applaus for "koselig, minnerikt musikkutvalg".
Som deltaker på vinnerlaget
ble Frode trukket som vinner
av hovedgevinsten.
For ordens skyld, Frode med
"vinnersmilet" til venstre....

Program MAI 2014
Tirsdag 06.

3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
RAPPORT FRA RYLA ved
Charlott Johansen og Jon Halvard Tunheim
Referent

Tirsdag 13.

: Espen Andresen

3-MINUTT ved Sven Halvorsen
NYTT FRA MITT YRKE ved Amund Rudlang
Referent

Tirsdag 20.

: Ulf Sundling

PEISMØTER - (KOMITEER 2014-2015)
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Arbeidsoppgaver fra incoming president.
REFERAT og FREMMØTE sendes SNAREST:
web Bjørn, sekretær Svein Otto, president IvarJ
og incoming president 2014 - 2015
Ole Herman mail: holmestrand@bdo.no

Tirsdag 27.

BEDRIFTSBESØK - Statens Vegvesen Ås
Nye E18 i Vestfold ved presidenten.
NB! Fremmøte 1830 ved Hotellet.
Vi kjører samlet til Ås.
Referent

: Øistein B Larsen

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.

4 Qiuz-lag konkurrerte!
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

FREMMØTE MARS 50,5%

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

Jon Petter Helgestad.............. 58
Svein Otto Schjerven..............66
Kaj Haagensen.......................65
Øivind Haugen.......................63
Bjørn Nymoen........................66
Timmy Breen Nilsen...............69
Amund Rudlang.....................67

VI GRATULERER
Månedsbrev Mai 2014 er sponset av:

BUKETTEN A/S
BLOMSTER - KUNST - GAVER
HOLMESTRANDSTOPPEN
telefon 33 05 38 20
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