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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Peismøtene i september hadde god deltagelse og mange
gode momenter til styrking av arbeidet i klubben, forslag til
nye kandidater og ideer til programposter kom fram. Det er
flott, og letter arbeidet og prioriteringer for styret. Neste
peismøte blir 13.november, og komiteformennene kaller inn.
Det følges opp på alle referater fra siste møte. Ellers blir det
fokus på programposter for vinter vår 2012 / 2013.
Også vår høstlige hyggeaften med øl, pizza og vitser i
oktober hadde god deltagelse, bedre enn på lenge, og det til
tross for spennende fotball-landskamper. Det ble en aften
der alle hygget seg; et arrangement som styrker samholdet
og engasjementet i klubben. Flott innsats av Terje og Tom.
Flere klubbmedlemmer deltok også i innsamlingsaksjonen til inntekt for Amnesty som ble arrangert 21. oktober.
Lars hadde oppfordret oss til å delta, med målsetning om at
Holmestrand i år skulle slå Horten i antall innsamlede kroner pr. innbygger. Det klarte vi med glans. Holmestrand
ble nest beste kommune i Vestfold, og som DG Njål uttrykte
det i sitt månedsbrev for oktober: Rotarianerne støtter en
god sak ved å delta.
Takk til Erik og Ivar Jon som stilte opp for klubben ved
TRF seminaret i Tønsberg 25. oktober. Det er viktig at vi
engasjerer oss. Vi vinner sympati for våre bestrebelser for
støtte til vårt Ugandaprosjekt. Tror kanskje vi kan forsøke
å søke støtte fra Matching Grant igjen om ikke lenge.
Ellers minner jeg om møtet med Distriktsguvernøren,
Njål Gjennestad, og AG Dag Tvedt tirsdag 6. november. Det
er viktig at styret vårt møter fulltallige til dette arrangementet som starter kl. 1830. Komiteformenn og styret forøvrig
bør forberede seg på å gi en kort status på deres aktivitet i
klubben, og være forberedt på at DG / AG stiller belysende
spørsmål. Kl. 2000 holder DG et foredrag for alle medlemmene i det planmessige medlemsmøtet.
Kl. 2100 spiser vi fiskesuppe på hotellet. Tom er arrangør.
Det henstilles til alle som skal delta på bespisningen om å
melde fra til Tom i god tid slik at hotellet kan planlegge.
Og så leste jeg i Tønsberg blad (gammel utgave på bilverkstedet) at ikke bare var Holmestrand nest beste kommune i Vestfold under innsamlingsaksjonen, men Holmestrand var faktisk beste by i Norge !
Ønsker alle en riktig god Rotary-måned i november;
MED TOPP FREMMØTE !
Med Rotary-hilsen fra Jan-Arne

Det er bedre å bygge barn enn å
reparere voksne

Service
Above
Self

Rådmann ut av «hølet»
I september kritiserte lokalpressen
Thor Smith Stickler for å ha karakterisert Holmestrand som et «høl».
25.09 gjorde rådmannen rede for
seg! Han innrømmet at noe helst
burde ha vært usagt, men understreket at budskap var vridd ut av
sin sammenheng. Smith Stickler
utfordret offensivt tilhørerne: Er
innbyggerne selv stolt av Holmestrand? Hans eget svar var at: - Det
bør de være! Og alle må vi «styrke og selge» byens omdømme.
Klare tanker om mer interkommunalt samarbeid; en større
kommune; hevet gjennomsnittsinntekt og robuste kommunale enheter, krydret innlegget. Redaksjonens hovedinntrykk
er at utgreiingene ikke bare fikk rådmannen ut av
«mediehølet», men sågar i reinvasket tilstand.

Ingen sjørøver… (!)
Hvilke innfallsvinkler velges når
man skal fokusere på egen navle?
Vi har sett artige vrier før. Stig
Kløvstedts egenpresentasjon ble
ikke noe unntak den 02.10. Etter å
ha gravd langs slektshistoriske røtter, trakk han tråder fram mot samtiden og eget liv og virke. Med slektsblod i årene fra både en «sjørøver» dvs. kaperkaptein; hvalfanger og
selvlært (som var vanlig i riktig
gamle dager) lege, presiserte Stig,
med glimt i øyet, at han selv stilte opp i ublodige hensikter.
Stigs bakgrunn som ingeniør fra Newcastle er supplert av
en langvarig edb-karriere. Hans sans for hus, hage, lokale
tilknytninger på Bolærne og i Holmestrand, innaskjærs finværsseilas samt sitt faderlige opphavs idrettsbakgrunn, bekrefter heller et inntrykk av harmoni enn sjørøveri.

Finanskompetanse!
Frode Ekeli øste velvillig av sin egen,
internasjonale finanskompetanse
09.10. Da dro han forsamlingen
med ut i det kompliserte finanslandskapet. Men med ryddige fremstillinger formidlet Frode flere svar
på hvordan finanskrisen har påvirket europeiske banker. Samtidig
trakk han opp et lerret, hvorpå
fremtidens utfordringer ble
projisert. At kravene til å drive ryddig bank skjerpes, når tryggheten skal ivaretas enda bedre
for kunder - og markeder - fikk vi tydelig forklart.
tekst og bilder Ivar Jon

Yrkeskodeks for
Rotarianere:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Program NOVEMBER 2012
Tirsdag 06.

BESØK av DISTRIKTSGUVERNØR
Njål Gjennestad, og AG Dag Tvedt.
Styremedlemmer møter kl. 1830.
Spiseaften kl. 2100. Påmelding til Tom.
Referent

: Hans-Arne Risnes

Torsdag 13. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Arbeidsoppgaver ved presidenten.
REFERAT og FREMMØTE sendes president
Jan-Arne, sekretær Arne og webmaster Bjørn.
Tirsdag 20.

3-minutt ved Jan Sollid
UGANDA PROSJEKTET - Status før det
elleville loddsalget på julemøtet. Hva kan vi
bidra med og hva ønsker skolen videre.
Vi DISKUTERER også andre PROSJEKTER
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 27.

Ødegårdbua - igjen!
En annen profil fikk sammenkomsten 16.10. Da inviterte
Møte- og kameratskap-komiteen oss til pizzahygge på
Ødegårdbua. En G6-oppsummering i stikkord blir:
Gode historier! God mat! Godt drikke! Godt humør! God opplevelse! Godt grunnlag for neste kameratskapstreff.

Nærværende rådmann
Nok en rådmann var i vinden
23.10. Da presenterte Olav
Grande seg. Starten med «ærede
rotarianere» og «kjære landsmenn» var morsom. Deretter ble
tonen personlig og modig nærværende, både når det gjaldt krevende familiehistorikk knyttet til
krigens dager og egne, minnesterke barndoms-, ungdoms- og
voksenopplevelser. Heimføding
årgang 1957, kalte han seg, og
følte han hadde et bein planta i det gamle bondesamfunnets
dager og et i mer moderne tid. Landbrukshøgskole, edb,
planarbeid, og kildesortering i Vesar har vært trinn frem
mot dagens posisjon som rådmann i Sande. Familie og barn
pekte Olav på som viktige ankerfester.

: Øistein B Larsen
: Kaj Haagensen

FELLESMØTE med NORDRE VESTFOLD
FORSVARSFORENING - Helikoptertjenesten
i Luftforsvaret - nåtid og fremtid ved
Jarle Andersen, fartøysjef på Sea King.
Kr. 30,- i inngangspenger til dekning av
lokaler og foredragsholder.
Referent

: Tom Johansen

NB! Alle møtereferat sendes 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.

Fødselsdager i NOVEMBER
01. Lars Tveito............................. 57 år
04. Olav Georg Dalseth................ 69 år
07. Hans-Arne Risnes.................. 55 år
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Jan-Arne Rønningen
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WEBmaster
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Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
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Månedsbrev 11-2012 er sponset av:

ERIK EKELI A/S
Mange museale urverk
Holmestrand museum er selv et tidsur. Dermed tikket det i
mange urverk da klubben 30.10 besøkte museet for å kikke
på urmaker/optiker Brastads restaurerte verksted. Tre Ildsjeler: Tom Amundsen, Jan G. Flannum og klubbens Helge
Kristensen overøste oss med godbiter dynket i engasjement!

Tannlege MNTF
ERIK EKELI
NINA EKELI KLINGAN
Langgaten 29 - 3080 Holmestrand
Tel 33 05 11 80

