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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!

Så var årets torskemiddag over. Det så stygt ut mandag
kveld med bare 8 påmeldte, men vi ble 16 til slutt. Og trivelig ble det med flybåren Lofottorsk, rogn, bacon og tilbehør.
Men selv om det er vinterferie så er drøyt 30% fremmøte alt
for lite. Hvorfor kommer det ikke flere? Er det for dyrt
(kr.310 + drikke), skal vi ha middagen i en større "setting",
eller er vi ikke så interesserte i sosiale sammenkomster?
Ikke vet jeg. Signalene er ikke entydige. Julemøtet var jo
en suksess. Vi er flere som er enige med Olav D når han
sier at det drikkes for lite i klubben vår, men det ser ut som
det er vanskelig å få gjort noe med det.
Jeg har fått info fra Øistein om hva pengene vi sendte til
Nsimbi har blitt brukt til. Jeg sendte det videre til PDG
Inger-Britt Zeiner og DG Ingrid Berget. Min info og deres
svar kan du lese annet sted i månedsbrevet.

Service
Above
Self

Nytt om vårt UGANDA-PROSJEKT:
Vi samlet inn nesten 10.000 kroner på julemøtet vårt og sammen med tilskuddet fra Distriktet - som var på 20.000
kroner kunne vi for noen dager siden overføre USD 5.000.til Nsimbi Education Centre. Omregnet til lokal valuta ble
dette 11,5 mill. Ugandiske shilling!!
Vi har fått mail fra skolens leder - Evelyn Kitandwe som uttrykker stor takk både til klubben og Distriktet.

MIDLENE VIL BLI BRUKT TIL:
✔ Innkøp av nye lærebøker (de gamle var helt utslitt)
✔ Legging av gulv i to klasserom (var bare jordgulv fra før)
✔ Utbedring av gjerdet rundt skolen
✔ Kjøpe et solcellepanel for å skaffe bedre leselys
Vi har jo også "øremerket" en liten sum til en fest for alle
elevene - og den vil bli holdt.
Med Rotaryhilsen fra Øistein

Flotte medlemskort i plast ble delt ut på middagen, takket være Olav som har gjort hele arbeidet! Veldig kjekt å ha
når en besøker andre klubber, spesielt i utlandet. Du får
utdelt ditt når du kommer på møtet.
Det blir flytur med Dakotaen 15/5. Prisen for en tur
over Holmestrand ser ut til å bli under 500 kroner. Hvor
mye under avhenger av hvor mange vi blir og om vi klarer å
fylle opp et eller to fly. Det er 19 seter og de kan fly to turer
på kvelden, den første i 1800 tiden. Sett av hele kvelden da
vi avslutter med en briefing. Jeg tror de ordner med kaffe
og vafler. Dersom det er plass kan vi og åpne for familie og
venner. Vi går ut med bindende påmelding noen uker før.
Med Rotary hilsen Tor

BRA MED FORSLAG TIL
NYE MEDLEMMER
Siste peismøte ga mange spennende forslag til nye medlemmer og vi har nå 16 konkrete forslag på papiret. Ref. navnelisten som
er sendt ut alle medlemmene via mail.
Innsigelser/bemerkninger må meddeles
styret innen torsdag 1. mars. Etter denne dato
kan den enkelte gå ut med invitasjon til medlemskap. Eventuelle innvendinger vil bli meddelt den enkelte forslagsstiller.
NB! Vi har bestilt nye invitasjonsbrosjyrer fra Rotary
Norge og håper å ha disse på plass ganske snart.

She´s worth all the trouble.....
sagt av regissør Logan om
hvordan det var å jobbe med
Marilyn Monroe.

Orientering sendt til DISTRIKT 2290
Hei. Bare en liten info om hva pengene (20.000,-) vi fikk fra
distriktet i fjor har gått til. Alt kommer direkte frem til mottaker, ikke et øre forsvinner på veien. Vi takker så mye
igjen og jeg legger ved mailen (se ovenfor) jeg fikk fra klubbens "ansvarlige" for prosjektet, Øistein B Larsen.
Mvh Tor Tingbø (President, Holmestrand Totary Klubb)

Vi fikk to svar fra DISTRIKTET:
Kjære president Tor!
Tusen takk for rapporten! Flott å se hvor mye godt som kommer ut av innsatsen deres! Hils klubben fra meg!
Med vennlig hilsen DG Ingrid
Hei !
Tusen takk for informasjon. Flott å se at midlene har
blitt benyttet. Holmestrand RK har gjort en så stor innsats
for dette senteret at Distriktet ønsket å gi dere et ekstra
bidrag. Vi er glad for at dere fortsetter arbeidet der selv om
dere har møtt noen utfordringer underveis. Jeg ønsker dere
lykke til med videre prosjektarbeid i klubben. Hils alle medlemmene så mye fra meg.
Mvh Inger-Britt

ROTARY 2011-2012

STOR TAKK
til alle som bidro med nye
sponsorannonser til
månedsbrevet. 12 Rotarianere tegnet seg på listen
slik at utgivelsen er sikret
i ett år fremover.
Takk fra red (Olav)

Ordførerentusiasme
Redaksjonens små tilbakeblikk starter denne gang med
30. januar. Siste mandagsmøte, før tirsdag ble innført
som ny møtedag. Et spesielt
klubbmedlem sto på talerstolen: byens ordfører. Som vanlig var han usedvanlig engasjert. Vi ble entusiastisk orientert om 3K-samarbeidet
mellom Holmestrand, Re og
Hof, som har fått kjøtt på
beinet i form av en rekke konkrete løsninger. Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø er målet, ikke kommunesammenslåing, poengterte Alf Johan. Så presenterte han en lang
rekke tilleggssaker som gjør det ekstra gøy å være ordfører
for tiden, bl.a. Havnegata, jernbanestasjon og sentrumsutbygging. Tilhørerne var forresten oppvarmet i forkant av
en optimistisk Ulf, som informerte om hjelp til nyetableringer
gjennom START-prosjektet.
Musikalsk og historisk sus
Den 7. februar steppet president Bjar ne Jespersen i
Borre Rotary Klubb inn og
serverte musikalsk sveafili.
Bjarne trakk oss tilbake i radio- og ønskekonserthukommelsen, med foredraget
"Den gang da visene våre var
svenske - Nostalgisk tilbakeblikk med musikkeksempler”. Eksemplene hadde han
med på kassettspiller: Nostalgisk i seg selv! Sjangerspennet
gikk fra Ernst Rolf og Karl Gerhard til Lill Lindfors. Noen
andre av de mange artistene vi fikk høre var: Leander;
Vreeswijk og Taube. Absolutt tanke- og minnevekkende!
Full fyr
Det var full fyr 14. februar! Da gikk komiteenes peismøter
nærmest av vedstabelen. Konstruktive referater er innsendt
i ettertid. Takk for innsatsen!
God fangst – win win
Den marine fangsten i senere
tid har bugnet! Havet har servert raust både torsk, sild og
makrell. Fisk som fanges
omsettes, og omsetning gir
finansieringsgrunnlag. Fiskebåtrederne milliard-fornyer
derfor nå flåten sin. Et bidrag kom også fra klubbens torskeaften-kontingent 21. februar. Rapportene sier at kvelden
var vellykket og at torsken smakte “nydelig”. For både
fiskebåtredere – som Rotarianere i Holmestrand – må vel
dette kunne karakteriseres som en win win-situasjon!(?)
Tekst og bilder - Ivar Jon

Møteprogram MARS 2012
NB! Husk møtedager TIRSDAG kl. 20oo
Tirsdag 06.

3-MINUTT ved Hans Petter Harestad
VETERANSEILAS med BERGE VIKING
ved Kaj Haagensen
Referent

: Einar G Løken

Torsdag 13. Fellesmøte med
NORDRE VESTFOLD FORSVARSFORENING
Politiets beredskapssituasjon i kjølvannet av
22. juli generelt og i Vestfold spesielt.
Ved Jens Petter Bærland - Stabsjef/Leder
Felles operativ enhet Vestfold Politidistrikt.
Referent
Tirsdag 20.

3-MINUTT ved Timmy Breen Nilsen
NYTT FRA MITT YRKE ved Sven Halvorsen
Referent

Tirsdag 27.

: Ole Herman Nordby

: Jan Sollid

HYDRO ALUMINIUM
Resultater, utsikter og fremtidsplaner
ved direktør Martin Sagen
Referent

: Jan-Arne Rønningen

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.
President 2011-2012
Mob 41 51 30 22

Tor Tingbø, tel 33 05 52 78
e-mail: tor-ting@online.no.

Sekretær 2011-2012
Mob 95 18 72 20

Arne Fladby, tel 33 05 21 78
e-mail: arnfl@online.no

Programsjef 2011-2012 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
e-mail: torstein.sagen@c2i.net
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
e-mail: olav@limaco.no

Fødselsdager i MARS
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14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 57
Erik Ekeli.............................. 79
Einar G Løken....................... 59
Håkon Fæste......................... 73
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VI GRATULERER
FREMMØTE i DESEMBER 59,5 %

Hva skal vi leve av når oljen
tar slutt? Smørproduksjon!
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