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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Høsten er her, dagene blir kortere, og kveldene lengre.
Flytting fra sommertid til vintertid gir et lite sjokk. Mon tro
om det hadde vært greit å ha sommertid hele året. Lengre
lyst på høstkveldene og tidigere lyse vår/sommerkvelder.
Oktober måned har gått, med fint sammensatt program
og interessante møter. Programkomiteen med Jon i spissen
jobber kontinuerlig og skal ha stor honnør for arbeidet.
Jeg fikk dessverre ikke deltatt på tirsdagens opplegg
med Næringsrådet, men har forstått at det var et spennende
møte der diskusjonen gikk engasjert. Vi er inne i en svært
spennende fase for den flotte byen vår, og det er nå viktig at
de rette grepene gjøres i riktig rekkefølge. Får vi til det vil vi
om noen år ha en perle av en by, som mange vil misunne oss.
Onsdag i siste uke i oktober deltok jeg på presidentsamling i Stavern for vår gruppe presidenter, ca. 10. Vi
hadde hver vår lille presentasjon for Stavern Rotaryklubb,
og det var spennende å høre om det indre liv i de forskjellige
klubbene. Tror jeg vil kunne si at tilbakemeldingene jeg får
fra distriktet, er at de oppfatter oss som en meget velfungerende klubb. En indikator på dette er et stabilt høyt
medlemstall, enkelte klubber sliter med dette. Det er ingen
selvfølge at det er slik, hver især av dere medlemmer skal
ha æren for det.
Om noen dager er det Pre Pets for incoming presidenter.
Svein Otto skal delta på dette, og jeg ønsker deg lykke til.
Dette er en viktig arena som oppstart på presidentvervet.
Dere må alle ha en god november, håper at jeg ser flest
mulig av dere på møtene våre.
Presidenthilsen fra Ole Herman

Følelsesladet skryt med våt øyekrok.

Lars
Reiersen,
Utvekslingsmotivator

Lars Reiersen har ansvar for ungdomsutveksling i distriktet
vårt. Han doblet innsatsen 7. oktober og stilte ikke med
den ene lovede utvekslingskandidaten, men med to ungdomsutvekslede jenter, hvorav den ene hans egen datter. De to
imponerte klubben med ryddige og klare meldinger. Dessu-

Service
Above
Self

ten ble vi inspirert av ærligheten deres, for her fikk Rotarybevegelsen oppriktig skryt og følelsesladede innlegg med hes
stemme og våt øyAnna og Hanna,, begge utvekslings- ekrok. De to jentene,
studenter, begge med Mathilde som hadde for øvrig en
mellomnavn
morsom
navneforbindelse. Den ene
het Hanna og den
andre Anna, mens de
delte mellomnavnet
Mathilde.
Pappa Reiersen hold
først et sterkt innlegg
om
verdien
av
ungdomsutveksling.
Så var det Hanna
Mathildes tur til å
fortelle gripende om sitt utvekslingsopphold i USA, "en reise
gjennom mitt livs største eventyr". Deretter fulgte Anna Mathilde (Reiersen) opp med sine betraktninger, også hun fra et
USA-opphold. De to hadde utelukkende høstet positive opplevelser, både med Rotary vertsklubbenes opplegg, og også
erfaringen med å skifte vertsfamilier underveis i løpet av
utvekslingsåret. Espen hadde sindig trukket i trådene i forkant. Nå blir det store spørsmålet om vi kan mobilisere for
utveksling lokalt?

Lokal bypatriot med nærfokus
14.oktober var
programmet
Heidi Næss
derimot helt loMidtskogen,
kalt, med sylskarpt nær med Magne begeistret
fokus. Temaet
i bakgrunnen
var "Byen vår" altså Holmestrand. Og det
var bypatriot
Heidi
Næss
Midtskogen
som foredro.
Det gjorde hun på salens storskjerm med muntre, historiske nyhetsinnslag og kjempefine lokale bilder fra gjenkjennelige, nære omgivelser. Heidi var innom et vell av aktuelle
tema som næringsliv, nærnatur, Havnegata etc. Spørsmål
og kommentarer ble mange og engasjementet stort etterpå.
Det var Magne som introduserte Heidi.

Godsterminal og historisk 3-minutter
Siden månedens første 3-minutter falt ut, fortjener 3minutteren 21. oktober ekstra oppmerksomhet. Den var
Marits og historisk. Marit hadde sett på faren Sverres gamle
krigsaviser, og trakk fram lærernes heroiske kamp for uavhengighet og mot nazifisering.
En fin oppvarming ble dette for Lars Strøm fra firma H.
Strøm. Han hadde også en sak å kjempe for. Den dreier seg
om godsterminalen som er planlagt og tomteutfylt ved E18
rett sør for Brekke-tunnelen og nord for Kopstad. Strøm er

daglig leder og styreformann
i terminalprosjektet og det
tilhørende utviklingsselskapet.
Han trakk fram mulighetene
prosjektet har og forutsetningene for å kunne lykkes.
Lars
Strøm
om
terminalprosjektet

I teorien kan det hele koke
ned til fint lite, men Strøm
framsto som ukuelig optimist med stor tro på mulighetene både for bane og vegtransporten. Lars Strøm ble
"lansert" av Håkon.

Program NOVEMBER 2014
Tirsdag 04.

3-MINUTT ved Håkon Fæste
EGOFOREDRAG ved Ole Bernhard Høgestøl
Referent
: Amund Rudlang

Tirsdag 11.

"UKRAINA - QUA VADIS" Oberstløyntnant
Håkon Løken fra forsvarsdepartementets
sikkerhetspolitiske avdeling og med oppdrag
som militær-diplomat i Kiev de siste fire årene.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 18.

FELLESMØTE med Forsvarsforeningen.
Jacob Børresen, tidligere flaggkommandør og
stabssjef i sjøforsvarsstaben forteller om U-båt
operasjoner generelt, og om den Svenske
skjærgårds operasjonen nå nylig.
Ansvarlig : Forsvarsforeningen
Referent
: Timmy Breen Nilsen

Tirsdag 25.

SKITUNNEL I HOLMESTRAND?
Vi får besøk av Øyvind Kvaal som brenner for
Holmestrandtunnelen som skitunnel.
Ansvarlig : Jon Petter Helgestad
Referent
: Einar G Løken

Næringsrådmøte med arealdilemma
Fullsatt...... for
Holmestrand og
fremtiden......

Siste oktobermøte den 28. måtte legges om.
Temaet skitunnel fikk utsettelse. I stedet ble klubbmedlemmene oppfordret til å stille på Holmestrand Næringsråds åpne møte om arealplanen for kommunen. Den legges
nå ut på høring. Og her syntes vi på flere vis. Ikke bare ble
vi mange Rotarianere i salen. Selve møtet ble også Rotarianer-ledet, av Øivind Haugen.
Når det gjelder arealdisponeringen i Holmestrand påpekte
kommuneadministrasjonen viktige vekstbehov og forutsetninger for utvikling. Samtidig framkom det et ekspansjonsdilemma, der Sentrums-, Kleivbrottet- og Bentsrud interessene markerte seg i ulike posisjoner.

: Espen Andresen
: Jan-Arne Rønningen

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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Fødselsdager i NOVEMBER
01.
01.
04.
07.

Tore Hansen......................... 46
Lars Tveito............................ 59
Olav Georg Dalseth............... 71
Hans-Arne Risnes................. 57

år
år
år
år

VI GRATULERER
Rotarianere og ikke Rotarianere i friske konstruktive diskusjoner både under møtet, og i pausen.

Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene,
Olav for oppsett og utforming av månedsbrevet.

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

Noen tror at fotball gjelder liv eller
død, men det er lang mer alvorlig
enn det....
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