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PRESIDENTENS HJØRNE
OPTIMISME? OPTIMISME!
Å være optimist, hva innebærer det? Hva er egentlig
optimisme?
Optimismen peker framover. Den dreier seg om å ha tro
på framtiden. Har vi som Rotarianere, som medlemmer av
Holmestrand Rotary Klubb grunnlag for optimisme?
Jeg vil mene det!

Service
Above
Self

terte AG Dag Helge om Rotarys omfang og dimensjoner, arrangementer - bl.a. RYLA, merkedager, fornyelse; fremgang
og samarbeidsmuligheter. Vårt eget norske distrikt, Distrikt
2290, var i 2013 det eneste med medlemsvekst, kunne han
opplyse! Det fortjener spontane hurrarop. Samtidig minner
forholdet oss på utfordringene vår hektiske tid fremmer når
det gjelder å holde liv i bevegelsen. Godt da med en engasjert
AG3 som vekket oss opp med å fyre av noen skarpe smell.

PEISKOS

Optimisme er en livsholdning. Der pessimisten ser at
halvtomt glass, ser optimisten et halvfullt. Generelt gjelder
det å konsekvent dyrke en tro på tilværelsens muligheter.
Tro kan flytte fjell, heter det!
Men optimismen kan også være spesifikk og konkret. I
klubbsammenheng har vi nettopp tatt opp et nytt medlem.
Det gir et jordnært grunnlag for å tro på vekst og framgang.
Samtidig får vi via vår AG vite at vårt Rotary-distrikt, som et
av få, er i vekst. Da synes jeg det er riktig å ikke fokusere på
at dette vekstfenomenet er sjeldent, men at det gledelig nok
gjelder for oss! Vi er faktisk med i en bevegelse som i vårt
geografiske nedslagsfelt har framgang.
Så, har vi grunnlag for optimisme? Ja, det synes jeg vi
da har. Vi kan med rette tenke positivt og dyrke optimismen!

Peismøtene var preget av flittighet, både i
Kommunikasjonskomiteen som møttes hos Håkon (over) og
i Møte- og kameratskapskomiteen hjemme hos Tom (under)

Og husk dessuten: Optimister går for å være gromme folk!
Presidenthilsen Ivar Jon

AG3?
Den 04.02 opplevde vi et
paradoks. Det var Frode
som i sin 3-minutter om
noe så kaldt som temaet
snømåking likevel klarte å
varme oss opp, før hovedinnlegget.
Vårt eget distrikt 2290 har
Dag Helge, engasjert AG som
fem assisterende guvernøoppdaterte oss på en ryddig måte
rer. De bistår guvernør
Strai i hennes gjøremål. Om vår egen assisterende guvernør eller AG, Dag Helge Tvedt, figurerer som nr. 3, vet
Månedsbrev-redaksjonen ikke. Men da han besøkte Holmestrand og vårt klubbmøte den 4. februar, passet AG3-betegnelsen godt inn. For AG3 trenger ikke kun å være en assistent guvernør-betegnelse. For oss gutta som har avtjent
verneplikten, sitter nok AG3 som typebetegnelse på det mangeårige hovedvåpenet for norske soldater fortsatt friskt i minnet. Når Dag Helges besøk får AG3-overskrift, betyr det da
at vår egen assisterende guvernør nærmest skjøt med skarpt
mot oss under sitt orienterende foredrag?
Svaret må bli dels ja, dels nei. For all del: Skuddene fra AG
Tvedt var hverken livsfarlige eller skarpe i krigersk forstand.
Men Dag Helge lot det under hans kunnskapsrike og engasjerte foredrag komme klart fram at han syntes skarpe påminnelser var på sin plass. Derfor lot han det smelle litt, i
snerten. Ved hjelp av solid kunnskap og godt humør orien-

11.02 var det igjen peismøter med peishygge og varm innsats. Presidenten dukket på kort, forhåndsvarslet frist opp
i et par møter. Inntrykket er at et fornyet arbeidsopplegg med
en blanding av delvis felles og delvis ulikt fordelt, selvstendige oppgaver, tydeligvis hadde falt i god jord. Solide rapporter er allerede innlevert og presidenten sier: Hjertelig takk!
Han ble, som i forrige peisrunde, imponert over stort engasjement og seriøst arbeidende medlemmer. Du verden! Sånn
knallbra innsats er liv laga!

BELLONA OG OLAF
Olaf Brastad stilte opp for oss
på Holmestrand Fjordhotell.
Inspirert og begeistret!
Olaf Brastad, som sedvanlig
sterkt engasjert og sprudlende,
fortalte 18.02 historien om da
Bellona møtte Holmestrand for
27 år siden. Og om Langøya.
Og om det Bellona-inspirerte
miljøarbeidet..........fortsettelse..

i Russland. Og om Vestfolds imponerende norske besteplassering i arbeidet med gjenvinning av husholdningsavfall.
Om de 25 mil (!) lange gruvene 400 meter u.h.o. i Brevik.
Og, ja, om mange ting. Mange ting! Olaf opptrer på flere
arenaer nærmest samtidig. Han trekker inn verdensperspektivet, storpolitikken og EU, samtidig som han i neste
sekund er nær og lokal. Han er rådgiver i Bellona,
Holmestrandsordfører har han vært. Så rakk han da også
noen kjappe henvisninger til egne lokalhistoriske røtter og
til sin fars klokkebutikk, som klubben har avlagt museal
visitt i tidligere.
Du verden for et spennende og engasjerende foredrag. Og
for en HOLMESTRANDING!

Program MARS 2014
Tirsdag 04.

NYTT FRA MITT YRKE
ved Alv Smith Johansen
Referent
Tirsdag 11.

NYTT MEDLEM - OG TORSK OG SKREI
Så var det tradisjonell spiseaften, den 25.02. Hotellet hadde
torsk på menyen. Torsk med lever og rogn. Veldig velsmakende ble opplevelsen. Hotellkokkene imponerte. Vi nøt maten og koste oss. Og igjen fortjener oppvarmingen ros. Denne
gang var det Timmy som, visstnok improvisert, belærte oss
på hyggelig vis om både torsk og skrei.

3-MINUTT ved Håkon Fæste

Anne Rygh Pedersen DSB om
myndighetenes forhold til
BEREDSKAP VED BRANN OG REDNING
Fellesmøte med
NORDRE VESTFOLD FORSVARSFORENING
Referent

Tirsdag 18.

: Øivind Haugen

Rådmann i RE, Trond Wifstad orienterer
om ARBEIDET MED KOMUNESTRUKTUREN,
og litt om RE, Holmestrand og Hof.
Referent

Tirsdag 25.

: Knut Aven

: Per Halvor Rønningen

3-MINUTT ved Hans Anders Rygh
KAMPEN OM LUFTFARTSDIREKTORATET
ved Otto Lagarhus
Referent

: Jan Sollid

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.
Vi spiste og hygget oss. Og hotellets kjøkken MÅ vi skryte av!
Og så tok vi seremonielt opp et nytt medlem. Vi innlemmet
Toralf Cock som fullverdig Rotarianer. Signaler i etterkant
fra deler av styret og fra "veteranrekka" var tydelige på at
prosedyren nå er inne i gode folder. Velkommen Toralf!

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@c2i.net
WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i MARS

Toralf Cock ble presentert av fadder Jan Arne …....

08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 59
Erik Ekeli.............................. 81
Einar G Løken....................... 61
Håkon Fæste......................... 75

VI GRATULERER
......og tatt formelt
inn som medlem av
president Ivar Jon.
Da er vi pr.
25. Februar 2014
51 medlemmer i
Holmestrand
Rotary Klubb

Det er ingen vei til freden,
fred er veien
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