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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Høsten er fantastisk. Disse klare, litt kalde og friske dagene med rim på bakken og ennå nok lys til å nyte de fantastiske fargene - helt vidunderelig. Og for noen flott turområder vi har. Jeg oppfordrer alle til å bruke disse
narurperlene som vi har i Holmestrand, det gir virkelig livskvalitet. Og så er vi stolte av de som holder turområdene i
flott stand, her er det mange entusiaster som fortjener ros.
Jeg har nettopp vært på en industrirunde i Romania og
sett hvordan forurensningen ligger som en mørkegrå sky
over hele landskapet. Norge, tilmed våre tetteste industriområder i Grenland ligger årtier foran i miljøkampen.
På grunn av finanskrisa ble det ikke sentral støtte til
Ugandaprosjektet vårt. Dette er fortsatt vårt store prosjekt,
vi kjører videre med de midler vi har på på konto, og vi legger opp til nok et friskt julelotteri. I tillegg har Terje og
Bjørn i beste Rotary-ånd kastet seg rundt og startet en egen
giverrunde hvor privatpersoner og bedrifter oppfordres til å
bidra til Nsimbi Education Center. Vi håper mange av oss
finner en måte å bidra. Mer info om dette nederst på siden.
RI President John Kenny startet sin periode med at endelig utrydding av Polio er vår største Rotary-prosjekt. I
tillegg la han vekt på at bedre hygiene, og da særlig håndvask med såpe, ville bedre helsesituasjonen i mange land.
I fattige områder av verden er diaré en svært vanlig, og unødvendig, dødsårsak blant barn pga. smitte overført via hender. Håndvask med såpe kan alene redusere dette med 44 %.
Rotary proklamerte 15. oktober til Verdens Håndvaskedag.
I lys av pandemien som nå slår inn over oss er det interessant å se at nok et av Rotarys globale programmer virkelig
er på sin plass. Og håndvask er ikke bare viktig i u-land.
Også norske barnehager har redusert vanlig sykefravær stort
ved å innføre nye rutiner med håndvask foran alle måltider.
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Subject: Advarsel - Svindler
Kære Elisabeth Forslund.
For ca. tre uger siden henvendte en ung canadisk mand sig
i en Danske Bank afdeling og spurgte om der var Rotarianere
blandt de ansatte. Det var der fra min klub.
Han havde et problem. Hans pung var stjålet på det
Hostel hvor han havde overnattet. Han havde en flybillet
fra Tyskland (Frankfurt eller Nürnberg) tilbage til Canada,
men ingen penge til en togbillet til Tyskland og forespurgte
om et mindre beløb som lån - ikke fra banken, men fra
Rotarianeren.
Fra sin far, Patrick Vallier og Rotarianer i Montréal VilleMarie RC, havde han fået det råd, at kom han i knibe, kunne
han altid henvende sig til en Rotarianer for hjælp. Han
oplyste sin fars navn, adresse, faxnummer og forsikrede, at
faren ville overføre beløbet straks han vendte tilbage til Canada. Han virkede overbevisende og reel og fik et lån på
1000,- kroner.
Da faxnummeret ikke virkede og der ingen tilbagebetaling
fandt sted, henvendte jeg mig til præsident Stephen Blais,
RC Montréal Ville-Marie, som kunne fortælle, at klubben
ikke havde og aldrig har haft et medlem med familienavnet
Vallier.
I dag har jeg modtaget en mail fra klubbens sekretær,
Pierre-Marie Lagier som fortæller, at klubbens navn er blevet misbrugt ved lignende svindelnumre i Tyskland!
Der er således en talentfuld ung mand, som drager rundt
i Europa og udgiver sig for søn af en Rotarianer og på den
måde ved svindel opnår mindre økonomiske ydelser.
Med advarende hilsen - Palle Sanvig, PDG 1470

når som helst. I tillegg har klubben tidligere besluttet å
støtte prosjektet med kr. 10.000,-. Totalt har vi da nesten
USD 10.000 (mangler noen tusenlapper med dagens USD kurs).

Da passer det bra å avslutte med RI Presidentens motto:

ROTARYS FREMTID LIGGER I VÅRE HENDER
Med Rotary hilsen Jan

Litt om vårt Ugandaprosjekt
Som dere vet har vi forsøkt å etablere et "matching grant"
prosjekt med en klubb i Uganda. Prosjektet fikk god mottakelse i vårt Rotary distrikt - men finanskrisen gjorde at alle
slike prosjekter ble utsatt. Også Rotary ble rammet av nedgang i aksje- og obligasjonskurser. Vi forsøkte på nytt i vår,
men da var tilbakemeldingen at vi manglet en underskrift
fra en person i Sunrice RC i Uganda. Vi forsto ikke riktig dette
- idet søknaden vår var full av underskrifter både fra Holmestrand RC og fra vår ugandiske samarbeidspartner. Men vi
forsøkte å finne denne personen - uten å lykkes. Dermed
gikk søknadsfristen ut - og vi fikk beskjed om at vi kunne
prøve på nytt i det kommende Rotary-år.
Nsimbi Education Centre trenger sårt vår støtte - og vi
har i dag på konto kr. 43.500,- som kan overføres skolen

Mitt forslag til styret er derfor at vi overfører de innsamlede midlene til Nsimbi og forsøker på et "matching grant"
prosjekt senere. Om noen skulle ønske å støtte prosjektet
slik at vi kan oversende USD 10.000 - så er kontonummeret
9722 3466463 - kontonavn Nsimbi Education Centre ved
Øistein Larsen, Elgfaret 68, 3080 Holmestrand.
Beløpet vi eventuelt oversender vil bli administrert av
Christina Høysether. Hun har vært på besøk hos oss i klubben og fortalt om skolen - og arbeider i dag i den norske
ambassaden i Kampala. Vi er med andre ord sikre på at
midlene benyttes på rett måte. Vennlig hilsen Øistein
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Kommunikasjonskomiteen mener
Komiteen var enig i at å få med yngre medlemmer er
viktig. Samtidig må vi ikke la ønske om lav alder stå i vegen
for andre potensielle medlemmer med solid bakgrunn og litt
flere år på baken. Komiteen var enig i at Rotarys plattform
forstås slik at personer som det anses som aktuelt å fremme,
primært må ha en anbefalelsesverdig bakgrunn. I det må
det ligge at kandidater skal ha kvaliteter i tråd med Rotarys
ideer og verdier. Krav om å inneha/ha hatt formelt ledende
stilling oppfattes ikke som noe obligatorisk; ufravikelig
opptakskriterium. Bjørn minnet alle på at skjema for rekruttering ligger på nettsiden.

VI KAN BARE INNRØMME DET.....
Når det gjelder møteinnhold generelt er kommunikasjonskomiteen enig om at gode foredrag er en vesentlig kvalitet
ved klubben vår. De sikrer i stor grad godt medlemsfremmøte
og må prioriteres videre. Å utnytte gode foredragsholdere
til større fellesmøter / åpne møter (som med Kjakan Sønsteby
kan virke promoterende og omdømmebyggende. Ved slike
anledninger bør vi også bli flinkere til å drive rekrutteringsfremstøt. For eksempel å få laget en utdelingsløpeseddel
som da kan benyttes er en god idé. For øvrig anses andre
kjente/faste møteposter også som viktige ingredienser i
møtene videre.
for komunikasjonskomiteen - Ivar Jon

Møteprogram NOVEMBER 09
Mandag 02. FELLESMØTE med
Holmestrand og Omegn Forsvarsforening.
Foredrag av Generalløytnant Torgeir Hagen,
sjef for etterretningstjenesten.
Referent

Mandag 09. Besøk av DISTRIKTSGUVERNØR - 2290
Fred Schwave-Hansen. SPISEAFTEN.
Referent

01. Lars Tveito............................. 54 år
04. Olav Georg Dalseth................ 66 år
07. Hans-Arne Risnes.................. 52 år

: Torstein Sagen

Mandag 16. KRIMINALITET i vårt distrikt i forhold til
omkringliggende steder
ved Politistasjonssjef i Holmestrand Ulf Malm.
Referent

: Alv Smith Johansen

Mandag 23. RÅDMANN Thor Smith Stickler forteller om
sitt syn på Holmestrands drift, fremtid,
utvikling og muligheter.
Referent

: Ole Herman Nordby

Mandag 30. 3-MINUTT Rotary ved Ole Johan Klyve
EGO/YRKESFOREDRAG av Ulf Sundling
Referent

Fødselsdager i NOVEMBER

: Per Jan Jørgensen

: Beint Saaghus

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

Drøm ditt liv Lev din drøm

VI GRATULERER

Jahn Teigen
FREMMØTE i SEPTEMBER 47,6%
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