MÅNEDSBREV 11 - 2011
NOVEMBER - Rotary Foundation måned

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.holmestrand.rotary.no
MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - Mandager kl. 19oo

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Den 24. oktober hadde vi besøk av Distriktsguvernør
Ingrid Berget og AG (ass.guvernør) Dag Tvedt. Inspirerende
og informativt tvers igjennom. Synd at vi "bare" var 18 som
møtte. Det er vel sånn midt på treet fremmøte, men når vi
først får besøk av G + AG så burde vi vært flere. Vi får skjerpe
oss til neste år. For fiskesuppa den var god den også!
Det var ikke helt entydige resultater som kom fra peismøtene. Når det gjelder Nysgjerrighetsprisen så foreslår en
komite at prisen avvikles. En annen vil prioritere aktiviteter
i følgende rekkefølge med tanke på økonomi: 1. Ungdomsutveksling, 2. RYLA, 3. NSIMBI (Uganda). Alle midler som
kommer inn på julemøtet går til denne skolen. 4. Evntuelt
stipend, 5. Nysgjerrighetspris. Denne komiteen foreslår også
at det avholdes et "budsjettmøte" hvor vi diskuterer og prioriterer hva vi vil og kostnader. Jeg bifaller dette. Kansje vi kan
få det til på våren? De tre andre komiteene vil beholde prisen - da med evntuelt diplom og et beløp til utdeling etter
mottakers ønske. Alle vil beholde siste "dama" i klubben, og
alle komiteene vil at vi sender kandidat(er) til RYLA.
Et evntuelt stipend ser ikke ut til å være aktuellt. Dette
kommer langt nede på prioriteringslista. Ellers kommer det
mange flotte forslag til program, og alle ser ut til å ønske
fortgang i å rekruttere nye medlemmer. Stå på!! Meld fra til
Martin (medlemskomiteen) dersom du har forslag.
I et av guvernørens ukebrev fikk vi en forklaring på
hva + tegnet står for i Polio+. Tegnet betyr at barna får mer
enn vaksine. Det kan være vitamin A, men det kan også
være et såpestykke, en liten fløyte eller noe annet som motiverer barn og foreldre til å åpne barnets munn slik at de får
i seg de viktige vaksinedråpene. Så nå vet dere det!!!
Til slutt en invitasjon fra Sande Rotaryklubb. De arrangerer Intercitymøte med Øystein Kock Johansen tirsdag 15.
november kl.1930 i menighetshuset i Sande sentrum. Foredraget har han kalt: "Mysterier fra fortiden". Dette vil handle
om mysterier rundt om i verden - og som han sammen med
Arne Hjeltnes og Erling Kagge har laget en TV serie om.
Beskrivelse av Øystein Kock Johansen: Professor i arkeologi, doktoravhandlinger i bronsealder og religionshistorie.
En rekke bokutgivelser og TV produksjoner. Personlig bekjentskap med Dalai Lama, Fidel Castro, Paven, Kongen,
Heyerdahl, Pinochet, Hollywoodstjerner og Røde Kmer. Forskningsarbeid i Nicaragua, Honduras, Kambodia, Burma, Indonesia, Påskeøyene, Mikronesia, Østen, Salomonøyene osv.
Johansen har hele verden som sitt arbeidsfelt og har reist
mye sammen med Arne Hjeltnes som har resultert i spennende og interessante TV produksjoner.
Johansen er et fyrverkeri av en foredragsholder med
en så stor underholdningsverdi at ingen glemmer han. Han
foredrar på flere språk; norsk, engelsk, tysk, fransk- alt på
en slentrende sjarmerende og utradisjonell måte.
Jeg er desverre bortreist den dagen,ellers ville jeg tatt
turen til Sande. Dersom det er noen som vil møte, send meg
en SMS. Det er ingen påmelding, men Sande RK ville gjerne
lodde stemningen i forhold til størrelsen på lokalet. Ta gjerne
med ledsager og benytt anledningen. Er du forhindret i å
møte på peismøtet hos oss den 14. så får du ett oppmøte i
tillegg!! Fint med tilbakemelding innen 7. senest 11. nov.
For info så er jeg bortreist fra 12. til 22. november.
Med Rotary hilsen Tor

Service
Above
Self

PÅ SKOLEBENKEN IGJEN.........
26. september gikk turen til Holmestrand videregående skole.
Rektor Kjell Håkon Andersen orienterte og omviste på de
nye anleggene. Fremmøtet, med ektefeller/samboere inkludert, var godt. Skolen er modernisert og fremstår nå med
høy standard. HVG har styrket sitt vekstpotensial!

NAF-politikk x tre
NAF kjører helst på fire
gummihjul. Likevel ble
Norges Automobilfor bunds bilpolitiske egenpresentasjon løftet opp og
frem for klubben på ben ikke av tre, men tre i antall - og det på den tredje oktober. To av pilarene, Anders
Grønnerød og Christine Bu, har lokale røtter, selv om sist
nevnte sammen med Line Lillebø Osfoss, hadde tatt turen
helt fra NAFs hovedkontor i Oslo. NAF fremmer bilistenes
interesser. Men i sin lobbyvirksomhet opptrer organisasjonen med samfunnsansvar og høy bevissthet om tidens utfordringer. Konstruktive innspill knyttes til fakta. Hvilke
motorvognkvaliteter og tiltak som for eksempel gir best effekt på miljøet, bidrar NAF kompetent til å tydeliggjøre.

Potet- og karvefornøyelse
Hans Johan Kjølsrød
hadde til 10. oktober odlet fram et velmodent innlegg om seg og sin moderne, fremtidsrettede
landbruksvirksomhet.
Veldig interessant! Og gøy
også! For fornøyelig er det
jo at klubben vår i år har
tatt opp landets spenstigste potetbonde - og karvebonde - som nytt medlem!
Den som på forhånd kanskje ikke var topp oppdatert innenfor temaet kultur og kulturundervisning, ble ettertrykkelig
oppgradert den 17. oktober. I hvert fall var det en
konklusjon vår egen president oppsummerende
ytret ved møteslutt.
Rektor Jon Endre Røed
Olsen infor merte om
Kulturskolen, mens elev
Anders Olav Hoff Husøy
talentfullt trakterte pianoet. Veldig hyggelig og
lærerikt. Det avsluttende
musikalske intermesso ble, tradisjonen tro, en vinhilsen til
rektoren. Den unge pianisten fikk en annen oppmerksomhet, som harmonerte bedre med alderen hans.

ROTARY 2011-2012

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

GUVERNØRBESØK
og spiseaften.....
Velkledte menn i sin beste
alder troppet opp, da vår
nye distriktsguvernør
Ingrid Grandum Berget
gjestet klubbmøtet 24.
oktober. Guvernøren orienterte innsiktsfullt om
Rotary. Hun vektla dialog
underveis. Vi fikk en
vitamininnsprøyting!
Den engasjerte guvernøren, selv klubbforankret i
Langesund, startet besøket allerede to timer før.
Da dro hun gjennom viktige saker og temaområder på det
forutgående styremøtet. På distriktslaget deltok også AG Dag
Tvedt og ektemann Per Magne Berget. Og etter at begge
møtene var vel i havn, hygget alle seg med en fiskesuppe
som kjøkkenet måtte tåle skryt for!
Hvis noen skulle være i tvil - det er vår eminente
freelanser og gjesteskribent Ivar Jon som trofast
hver eneste måned, humørfylt bidrar med stoff
og bilder fra møtene. Forøvrig honorarfritt som
redaktøren.
Stor takk til Ivar Jon fra Olav (red)
Vi er nå nede i 42 - Beint har meldt seg ut av klubben.
Trist for oss, men vi ønsker Beint alt godt videre i livet.

Fødselsdager i November
01. Lars Tveito............................. 56 år
04. Olav Georg Dalseth................ 68 år
07. Hans Arne Risnes.................. 54 år

VI GRATULERER

Møteprogram NOVEMBER 2011
Mandag 07. Møte med Nordre Vestfold Forsvarsforening
Generalinspektør i heimevernet Generalmajor Kristin Lund om "røtter, ståsted og fremtid".
Adgang kr. 30,- til dekning av gave og lokale.
Referent

: Jon Petter Helgestad

Mandag 14. PEISMØTER - Komiteformenn bestemmer
møtested og innkaller. Arbeidsoppgaver vil bli
sendt ut av presidenten.
Referat sendes pr. mail umiddelbart etter
møtet til president og Bjørn Nymoen.
Mandag 21. 3-MINUTT ved Håkon Fæste
UGANDAPROSJEKTET Status før det elleville
loddsalget på julemøtet. Hva kan vi bidra med,
og hva ønsker skolen videre?
Ansvarlig
Referent

: Øistein B Larsen
: Erik Ekeli

Mandag 28. NORSK LANDBRUK "rettferdig" handel med
U-land. Råvarer - importvern. Hva er mulig å
få til? Ved Per Agerup, Norges Bondelag.
Ansvarlig
Referent

: Espen Andresen
: Kaj Haagensen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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