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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Når dette leses er vi på full fart inn i november måned,
første snøen har drysset ned fra oven og trafikkaoset er i
gang. November har nesten blitt den første "julemåneden"
for mange bransjer. Jeg har spist min første julemarsipan,
og den 24. åpenbarer seg før en vet ordet av det.
I oktober har vi som vanlig hatt et meget godt møteprogram. Spennet har vært stort, fra KulturYkirken til besøk av distriktsguvernør Inger-Britt Zeiner. Foredraget til
Carl Fredrik Nordmann med temaet Mind Games - Den Universelle lov om Eksistens - var også svært interessant og en
annen måte å se at alt henger sammen.
Programkomiteen fortjener en stor takk for sitt arbeid og jeg vil også spesielt takke hver og en av klubbmedlemmene som både bidrar med, og klarer å engasjere,
så mange gode foredragsholdere.
Siden sist har vi avholdt både styremøte og peismøter.
På peismøtene har det kommet frem mange gode forslag til
fremtidige programposter, så jeg er sikker på at vi går en
spennende vår i møte.

Service
Above
Self

Kulturentusiast og ”Y-evangelist”
Vår egen æresnysgjerrige Edel Marie Haukeland, sprudler
begeistret ut formaninger
om å oppdage, pleie og
bruke attraksjoner. De
finnes i ethvert lokalsamfunn, mener hun. På
Rotarymøtet 4. oktober
ble Holmestrands muligheter knyttet til vår unike
Y-kirke og kombinasjonen av religion og kultur.
-Mens selve kirkerommet
nå restaureres, lever og
pulserer det kombinerte
budskapet, ”evangeliserte” Haukeland. Hun inviterte med iver til konserter i
Interimkirken, i det bilder av Y-kirkerestaureringen løp over
skjermen bak henne på kaféveggen til ”Lille Holmestrand”.
Alt sammen i en lykkelig blanding!

Mind Games med noen rosiner…

Det har også kommet inn flere forslag på nye reflektanter, også kvinner. Forslagene er sendt over til medlemskomiteen for nærmere vurdering.
Den 9. oktober feiret Inner Wheel sitt 50 års jubileeum.
Torstein Sagen stilte velvillig opp og representerte Holmestrand Rotary på jubileet. Jeg har mottatt et meget hyggelig
takkebrev hvor de uttrykker stor tilfredshet med vår tilstedeværelse.
Som nevnt tidligere hadde vi besøk av Distriktsguvernør
Inger-Britt Zeiner på møtet den 18. I forkant av klubbmøtet
hadde styret møte med guvernøren. Hun var i store trekk
tilfreds med vår klubbs aktivitet og medlemsutvikling. Vi er
fortsatt 43 medlemmer. Når det gjelder aktiviteter som for
eksempel utdeling av "Nysgjerrigprisen" og vårt Uganda-prosjekt, fikk vi rosende omtale fra guvernøren. Hun er en
meget målbevisst og engasjerende dame, noe som gjenspeilet
seg i hennes foredrag på klubbmøtet. Det er inspirerende å
samarbeide med årets distriktsguvernør.
Med Rotary hilsen Hans-Arne

Fra styremøtet med DG Inger-Britt Zeiner og AG Njål Gjennestad den 18. november.

Kan det hevdes at filmprodusenten Carl Fredrik Normann
formidlet noe helt spesielt 11. oktober? Mon tro! Imponerende er det uansett at han, engasjert og ”gratis”, ga oss
kortversjonen av en langt mer omfattende, påmeldingsbasert
presentasjonsseanse. Ble du fascinert!? Vit da at fullversjonen rommer ytterligere dynamikk og flere ”rosiner”,
bl.a. spennende filminnslag. Vår egen president forærte vintakk for det han hadde opplevd som en fengslende besvarelse av fellesgåten vi alle tidvis grubler på: ”høna eller egget?”. Hva hadde så Normann funnet ut? Ut fra undring
over om sosiale forhold eller kunnskap skaper kultur, eller
omvendt om kultur er forutsetningen for det andre, påviste
han at ulike ”medisiners” påvirkning skjer gjensidig, i universell sammenheng. Besynderlig at skjebnen parallelt med
oppdagelsene ledet ham tilbake til gamle kulturer... Mind
Games? Et budskap vi bør fortsette å fordøye!
Bilder og tekst av Ivar Jon

En venns plikt er å ta din side når
du tar feil. Nesten hvem som helst
vil ta din side når du har rett.
Mark Twain
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Guvernørbesøk – styremøte - spiseaften
På møtet 18. okt. appellerte distriktsguvernør for Distrikt
2290, Inger-Britt Zeiner,
til oss alle om å være det
hun har som mål selv;
fyrtår n for Rotarybevegelsen. Entusiasme
smitter! Zeiner fremsto
som en inspirasjonskilde. Hun tilførte nok
uvilkårlig prosessen vår
med å rekruttere kvinner så vel vennlig, som
energisk, skyvkraft. Mye
å vinne og lite å frykte,
lød en munter kommentar. Etter først å ha formidlet mange nyttige bidrag på et vel foreberedt styremøte, guidet Zeiner medlemmene gjennom en gnistrende orientering på det etterfølgende
klubbmøtet. Her presenterte også AG Njål Gjennestad seg.
Givende å oppleve at vi har sterke og gode krefter å spille på
lag med. Det gjorde det avsluttende bordsetet med fiskesuppe og sosialt samvær ekstra smakfullt!

Fødselsdager i NOVEMBER
01. Lars Tveito............................. 55 år
04. Olav Georg Dalseth................ 67 år
07. Hans-Arne Risnes.................. 53 år

VI GRATULERER

MØTEPROGRAM - NOVEMBER 2010
Mandag 01. ERFARINGER SOM NORSK
KONTINGENTSJEF I AFGHANISTAN
ved Oberst Gjermund Eide FELLESMØTE med Nordre Vestfold Forsvarsforening
Intro: Leder av forsvarsforeningen Lars Schelin
Referent:

Johan Svele

Mandag 08. KOMMUNESTRUKTUR - FREMTIDEN FOR
SMÅ KOMMUNER I VESTFOLD OG NORGE
ved ordfører i Hof - Olav Bjørnli
Intro ved Ulf Sundling
Referent:

Jon Petter Helgestad

Mandag 15. SYNSPUNKTER PÅ HELSETILSTANDEN I
HOLMESTRAND KOMMUNE
Ved kommunelege Ole Johan Bakke
Intro ved Amund Rudlang
Referent:

Amund Rudlang

Mandag 22. NORGE I FN´s SIKKERHETSRÅD EN PERSONLIG BERETNING
ved ambassadør Ole Petter Kolby
Intro ved Johan Henrik Dahl
Referent:

Ivar Jon

Mandag 29. "QUO VADIS KIRKEN"
ved Biskop Laila Riksaasen Dahl
Intro ved Beint Saaghus
Referent:

Espen Andresen

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

FREMMØTE i SEPTEMBER 53,3 %

President 2010-2011 Hans-Arne Risnes,
tel 90 77 87 44 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@online.no
Programkomiteen Jan-Arne Rønningen,
tel 40 40 02 42 e-mail: j-aroenn@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no
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