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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !
Kvinner med på laget.....
Vi har kvinner med på laget. Foreløpig
to. Begge fremstår som positive tilskudd
for klubben. De har vist og viser solid
evne til å takle store utfordringer. I tillegg har de ved gjentatte anledninger rost klubben for å ha
tatt godt i mot dem. Slike signaler er hyggelige å få!

Service
Above
Self

sveip innom sag- og høvleri-bransjen fulgte, før blomsterenga igjen lokket. Men i dag er Tore lastebileier og konsentrerer seg om transportoppdrag. Familie med tenåringskjæresten til kone og tre barn har det blitt. Nå er barna
utflyttet og det er stille i huset, sier Tore. Deretter legger
han lurt til: Jeg kompenserer stillheten med jakt, skyting
og hundehold.

Sosial Quiz uten lag-squeeze

Jeg gir gjerne ros tilbake: Klubben har fått kvinnelige medlemmer som gir oss verdifullt påfyll!
Nylig ble vi invitert til den bedriften som Marit har et ledelseog driftsansvar for: Sverre Foss Blikkenslagerverksted AS.
Dessverre kolliderte dette med et jobbarrangement for min
egen del. Men tilbakemeldingene til meg fra de som deltok
har vært entydig positive. Og ikke bare tok Marit i mot,
men også hennes søster Else. Begge er de ledere av virksomheten. Den kvinnelige DYEO-en som deltok med gjester
på vårt nest siste møte oppviste også både ferdigheter og
stort engasjement. Tone inspirerte oss! Dermed ble kvinneperspektivet ytterligere forsterket.
Hva mener jeg så med "kvinneperspektivet"? Jo, at kvinner
representerer kompetanse og et potensial - også for klubben. Vi har hatt god medlemsvekst i senere tid. I Holmestrand snurrer nå mange Rotary-tannhjul i takt og i riktig
retning. Men klubben trenger også nye og helst yngre krefter. Et potensial vi nok kan bli enda flinkere til å spille på
og involvere, er kvinneressurser.
Det håper jeg at vi alle vil bidra til.
Rotary-hilsen Ivar Jon

Tom Johansen
Den 08.10 kunne komiteleder Tom og
ivrige komite-medarbeidere med Terje
og Kaj i spissen som Quiz-mastere,
ønske velkommen til sosial quizaften.
Stedet som passer ved slike anledninger var - og er - Ødegårdsbua!

QUIZ - fest

Her hygget vi oss! Det ble en quiz uten
lag-squeeze. Da hele 24 deltakere
stilte entusiastisk opp, ble der rom for å oppbemanne hele
6 quiz-lag. De fikk ikke mindre enn 32 krevende, men gøyale, spørsmål å bryne seg på. Og så fikk de ta unna et
ukjent antall pizzaer samt et like ukjent antall glass og bokser godt drikke til. Jovisst, til slutt det ble da visselig kåret
et vinnerlag. Men de fleste var aller mest opptatt av at det
viste seg å bli uhyre jevnt i toppen…. Uhyre jevnt!

68-er og blomsterbarn

SVERRE FOSS blikkenslagerverksted AS -

Tore Hansen presenterte seg med
ego-foredrag 01.10, og framsto
som et ekte blomsterbarn. Ikke
fordi han har hippietilbøyeligheter
eller oste av flower-power. Kanskje heller tvert om. Sindig og
Tore
fokusert berettet Tore sin histoHansen rie. Men den dreide seg vitterlig
om en blomstrende karriere. Selv
om Tore er en ekte "68-er" i den
forstand at han er født samme år,
har han beholdt beina på bakken. Oppveksten i Våle ble
preget av at han var yngst av 4 og hadde en mor som tidvis
også måtte være barsk, siden faren i stor grad var uteseilende
sjømann opp mot 24 måneder i slengen. Tore begynte tidlig
i blomsterbransjen og jobbet i 10 år for, og sammen med,
klubbmedlem Øistein. Å få blomstersalget inn i dagligvarehandelen var en stor utfordring. For norske produsenter
ble økt blomsterimport krevende. Karrierevegen gikk fra
Holmestrand, til Økern og deretter Asker. Engroshandel
ble en viktig erfaring. Samarbeid med den ungdommelige,
men erfarne, Ragnar Svenningsen en annen. En midlertidig

VERDIER og KVALITET

To generasjoner Foss
Så var det bedriftsbesøk til Bispeveien 412 og Sverre Foss
Blikkenslagerverksted 15.10. Rotarymedlem Marit hadde
lovet både innsyn og informasjon. I tillegg fikk de mange
fremmøtte godt å fylle ganen med. Marit leder i dag bedriften sammen med søsteren Else. Firmaet, som har ivaretatt
fagopplæring av egne ansatte i over 50 år, ble startet i 1956.
Søstrenes far, Sverre Foss, var initiativtaker. Han vektlegger det som stadig er basisen i virksomhetens verdigrunnlag, kunsten å håndtere verdier på bedriftens vegne.
"God oppførsel, etikk og moral er en forutsetning for å kunne
jobbe her. Uten kundens tillit blir det ingen ny ordre", lyder
bedriftens verdiplattform. Gjenkjennelige poenger for oss
Rotarianere! Og også sitert i NHOs.....fortsetter neste side

etikkbrosjyre. Sverre selv kom innom under Rotarys besøk.
Hyggelig var det! Selskapet tilbyr i dag tjenester og produkter innen ventilasjon, tak/fasade, spesialarbeider og lagervarer. Aktivitetsspekteret og kvaliteten imponerte.
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Program NOVEMBER 2013
Tirsdag 05.

HVEM VAR OLAV DUUN? Har han noe å si
oss i dag - foredrag ved Lektor Erling Sørli
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 12.

Ivrige tilskuere når
Else viser hvordan
det skal gjøres

: Ingeborg Sølverud
: Hans Anders Rygh

PEISMØTER - Komiteformenn bestemmer
møtested og innkaller
Arbeidsoppgaver sendes ut av presidenten
Referat og fremmøteoppgave sendes snarest
til president, sekretær og Bjørn.
Se mailadresser nedenfor.

Tirsdag 19.

Inspirerende tro på muligheter
Tone og fire
ungdommer fra
hhv. Canada,
USA og Norge
inspirerte oss.

3-MINUTT ved Alv Smith Johansen
OPPDATERING mht UGANDA og andre
prosjekter - ved Serviceprosjektkomiteen.
Status før loddsalg på julemøtet. Diskusjon.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 26.

GUVERNØRBESØK - SPISEAFTEN
Styret/Komiteformenn møter 1800 for Briefing
Referent

Med sin faste viderverdighet-post og temaet om det å tro på
muligheter, introduserte presidenten 22.10 distriktsbesøkende DYEO Tone Kolbenstvedt. For Tone har tro både
på ungdommen, fremtiden og Rotarys muligheter. Én
utvekslingsstudent var lovet med på lasset på forhånd, men
entusiasten Tone hadde med seg ikke mindre enn fire. Tre
var utenlandske på Norges-besøk, den fjerde var norske
Astrid som før hadde besøkt Brasil. Ungdommene fortalte
begeistret om opphold og erfaringer. De sang vakkert, spilte
vakkert og snakket vakkert norsk. Vi fikk informasjon og
inspirasjon! Tilrettelegger Espen kan si seg godt fornøyd!

Piratsak ingen privatsak

: Øistein B Larsen
: Lars Tveito

: Erik Ekeli

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.
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

Espen
Glad

Eirik
Magnussen

Piratproblemet langs Afrikas kyst og i Det indiske havet angår
ikke bare skip, mannskap og redere. Det er et samfunnsproblem i internasjonal forstand. Det lærte vi under det
innsynsrike foredraget til orlogskapteinene Esben Glad og
Eirik Magnussen 30.10. De to er tilknyttet NATO Shipping
Center i Northwood, England. Deltakelsen er et av bidragene fra Norge til operasjonen Ocean Shield som gjør innsatsen med militært materiell av "the big three": NATO, EU og
CMF, for å beskytte den merkantile flåten mot pirater. Adenbukta ved utløpet av Rødehavet har vært mest utsatt. Men
pirater opererer også langs Afrikas vestkyst. Lykkes man
så? Delvis. Problemet minker. Særlig har væpnet vakthold
på handelsskipene og diverse forebyggende beskyttelsestiltak ombord hjulpet. Spesielt overvåkede korridorer eller
leder har også vært et klokt trekk. Men kimen til piratproblemet består. Afrikas kystbefolkning er frustrert over
utstrakt utenlandsk havfiske. Fisket vil ikke opphøre før
økonomiske soner innføres. Men da må lovløse Somalia
først reetablere sitt sivile rettssystem. Her satser EU på
bistand gjennom tiltaket EUCAP Nestor. Imens kaprer piratene langt ute til havs, der handelsskipene går. Havområdet som overvåkes er enormt. Ut fra tilgjengelige ressurser er oppgaven som å vokte hele Frankrike med en patruljebil. I dag er 5 skip fortsatt i fangenskap. Piratproblemets
samfunnskostnader ble i 2012 anslått til 6 mrd. US $.

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no
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VI GRATULERER
Helten er den som finner feilen...
NEI, helten er den som finner løsningen
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