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SLAPP Å GÅ OVER BEKKEN...

Kjære Rotaryvenner!

Hvorfor gå over bekken etter vann, når kilden springer
ut på hjemmebane? Forvirret? Det er ikke vi som var på
bedriftsbesøk hos Nordisk Aviation Products 15. september.

5.-7. september var Torstein og jeg på distriktskonferanse
i Arendal. Temaet for konferansen var nærhet og ansvar.
Svein Tveitdal, som har vært knyttet til FN’s klimapanel,
holdt foredrag om miljøet som fredsfaktor. Han underbygget budskapet om at det må handles politisk nå, med overbevisende statistikk om global oppvarming og økningen av
klimagasser i atmosfæren.
Videre var det interessant å høre på Arendals ordfører
som stolt fortalte om utviklingen i kommunen. På nittitallet
hadde kommunen store problemer. Så ble Arendal slått
sammen med kommunene i nærheten til en storkommune.
Alle gode krefter gikk sammen i en dugnad og de satset bl.a.
på nytt flott kulturhus i sentrum og en opprustning av byen.
Nå er kommunen inne i en positiv utvikling, et eksempel
var at den ble trukket fram internasjonalt fordi de er en
miljøkommune som satset på å bli klimanøytral om noen
år. Jeg håper Alf Johan kan stå fram med samme stolthet
om et par år å snakke om Holmestrand.
Søndagen var avsatt til generalforsamling og det mest
spennende var at Rotary er på vei mot mer lokal styring når
det gjelder pengene som samles inn til Rotary Foundation.
En ordning der distriktetene forvalter 50% selv skal prøves
ut i en tre års periode. Distrikt 2290 skal søke om å være
ett av 100 distrikter som prøver ut denne ordningen.
Alt i alt var det et fint og inspirerende program på
distriktskonferansen, og ikke minst var det mange hyggelige Rotarianere å prate med.
Distriktet har også laget noen fine plakater om ungdomsutvekslingsordningen som vi setter opp. Målgruppen er ungdom i videregående skole som gis sjanse til ett års utveksling i Rotarys regi. Det er et flott tilbud og søknadsfrist er 1.
november. Jan er vår YEO (Youth exchange officer) så ta
kontakt hvis dere har spørsmål.
Oktober programmet vårt har mange interessante poster og en nyskapning: Høstfesten, der noen blant oss vil stå
for kokkelering av en 4 retters meny. Jeg gleder meg og
satser på full deltagelse. Botnestua er ganske stor, så jo
flere jo bedre.
Jeg vil også benytte anledningen til å minne om styremøtet den 13. der vi særlig vil gå gjennom komiteenes planer. Egen innkalling kommer.
Med Rotary hilsen Lars

FOTOTEKST ☞ ☞ ☞ ☞
Øverst: Interessant befaring på Hydros område.
Her er en splitter ny finskprodusert platemaskin på plass,
forklarer Nils Martin Teien.
Nederst: En av containertypene som produseres.
tekst og bilder Ivar Jon

Vi lærte nemlig at Rotary ikke trenger reise langt av gårde
for å finne internasjonal industrivirksomhet av ypperste slag.
På Hydros område i Holmestrand sentrum holder Nordisk
Aviation Products til. Her tok fabrikksjef Nils Martin Teien
i mot. Han informerte om virksomheten, mens det vanket
kaffe og kaker på de lydhøre.
Nordisk Aviation Products lager noe som i dag blir stadig sjeldnere fremstilt i Norge: rett og slett industriprodukter fra A til Å. Men ikke nok med det. Containerløsningene
til selskapet gjør det så gar til en ledende global aktør innen
nisjen flyfrakt. Over 500 000 enheter er for lengst produsert og solgt. Omtrent alle flyfraktselskaper i verden benytter selskapets produkter.
NAP har sitt hovedsete i Holmestrand, med produksjonsanlegg flere steder i verden. Selskapet inngår i dag i den
amerikanske Teleflex Aerospace-gruppen. Nils Martin Teien
fortalte engasjert om en virksomhet som både ligger i fremste rekke innen produktutvikling - og som har vokst sterkt
i senere tid. Deretter ble det omvisning. Kveldsskiftet var
på plass - og vi fikk demonstrert datastyrt produksjonsutstyr av det virkelig avanserte slaget. Her sørget en automatisert boremaskin for presisjonsfresing innenfor toleransemarginer på godt under millimeteren. Skifte av verktøy og
ulike bortyper utførte maskinen selv. Splitter nytt platemaskineri var også under montering.
En interessant og lærerik kveldsøkt ble det - og tiden
løp fort langt utover de ordinære møterammene. Men ingen
ønsket å gå inn for landing før hele "flyturen" var unnagjort.
På den hjemlige siden av bekken.
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Make Dreams Real

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

VI BØR OGSÅ TENKE PÅ.......

Møteprogram OKTOBER 2008

at vi er inne i yrkestjenestemåneden, og fortsatt har 11klarerte forslag til nye medlemmer i "banken". Kanskje vi bør ta
en titt igjen på disse. Her er mange bra Rotary emner fra
nye yrker som vil være med på å berike HRH. GJØR ET
NYTT FORSØK - SPØR IGJEN ELLER FORESLÅ NYE!

Mandag 06. MERKEVAREBYGGING
ved Helge Bøkenes (Orklas merkevarenestor)
Intro ved Ivar Jon Tunheim

SOM ROTARIANERE.......
har vi et overordnet ansvar for at Rotarys gode arbeide ikke
stopper opp med oss. Rotary gjør så mye som er viktig og
som betyr så mye for mange: Vi skaffer vann til de tørste,
mat til de som sulter, medisinsk hjelp til fattige og syke, utdannelse og skolemateriell. Dette og mere til har vi gjort i
mer enn hundre år.

FOR Å FÅ TIL DETTE.......

Referent

Mandag 13. HERBEREN MARINA
orientering ved Aage Vinden
Intro ved Ulf Sundling
Referent

Mandag 20. 3-MINUTT ROTARY ved Kaj Haagensen
EGO/YRKESFOREDRAG
ved Alv Smith Johansen
Referent
Lørdag 25.

av Ivar Jon

01. Reidar Setnes........................ 43 år
10. Ulf Sundling.......................... 64 år

VI GRATULERER
President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

: Tobias Brodkorb

3-MINUTT ved Amund Rudlang
HØSTFEST med damer (egne og andre) på
Botnestua kl. 1930.
Antrekk: Smoking - mørk dress
Velkomstdrink - 4 retters meny med vin
Kaffe Avec - Kuvertpris 450,Bindene påmelding til webu@eunet.no
eller SNAREST på møtene!
Referent

Fødselsdager i OKTOBER

: Svein Otto Schjerven

NB! STYREMØTE direkte etter det ordinære møtet

må vi fokusere på vår "indre infrastruktur" i klubben - få inn
nytt liv - nye medlemmer - fremtidens medlemmer.

Stinn av livsglede; kraft og
pasjon! Nysgjerrighet gir en
kraftinjeksjon

: Timmy Breen Nilsen

: Runar Farnes

Mandag 27. MØTEFRI (det var jo fest på lørdag)
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøte i August - 62,7%
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