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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Årets Distriktskonferanse var lagt til Risør. En ganske
vidunderlig Sørlandsperle også utenom de varmeste sommermånedene. Risør Rotaryklubb hadde laget et flott arrangement både sosialt, underholdningsmessig og faglig.
Victor Normann sto for det mest interessante foredraget.
Fra sitt sosialøkonomiske ståsted belyste han verdien innvandrere har for Norge - viste at innvandrere bidrar stort til
landets økonomiske vekst, de vil være en vesentlig ressurs
for helsesektoren framover og han konkluderte med at hver
kommune burde arbeide aktivt for å få flere innvandrere.
Også innvandrere i Rotary vil bety nye ideer og verdifull
bredde. Så vi burde kanskje jobbe enda mer målbevisst
med å få innvandrere med i klubben vår.
Rekruttering var som ventet et av hovedtemaene også i
år. Interessant at flere klubber vurderer å flytte møtetidspunkt til senere på kvelden for å passe bedre for yngre
medlemmer. Kanskje vi bør sette møtetidspunkt på dagsorden igjen selv om det nylig har vært oppe.
Jeg synes vi har veldig bra møteprogrammer også i høst.
Det var veldig Interessant å møte de små bedriftene vi har i
nærmiljøet, både trappesnekring og osteysting bygger på
den idealisme og fantastiske innsatsvilje som skal til for å
lykkes.
Oktober tegner til å bli en fargerik møtemåned som avsluttes med vårt jubileum lørdag 31. Da håper vi alle
sammen tar med sin utkårede og blir med på en minnerik
feiring på Odd Fellow.
Med Rotary hilsen Jan

Service
Above
Self

RI president besøkte Holmestrand!
Verdenspresident Herbert J
Taylor med frue Gloria, besøkte NORDISK i Holmestrand
(nå Hydro) på sin verdensomspennende goodwill tur den
13. august 1954. Dette var
hans eneste industribesøk i
Norge mellom hans audiens
hos Kronprinsen og et besøk i
Sandefjord samme dag.

"Bildet viser Holm Johnsen - RI Taylor - DG Lindboe"
Et moment var nok at Taylor selv drev et betydelig
aluminiumstøperi i Chicago, med 1000 mann beskjeftiget
med fremstilling av kokekar og andre husholdningsartikler.
Taylor var en meget betydelig personlighet og ble valgt til
RI-president for denne Rotary perioden hvor RI feiret sitt
50-års jubileum. Han var skaperen av Rotary´s 4-way test:
1. Is it the truth?
2. Is it fair to all conserned?
3. Will it build goodwill and better friendships?
4. Will it be beneficial to all conserned?
Taylor selv har levd opp til denne målsettingen etter å ha
overtatt nevnte aluminiumstøperi som et håpløst konkursforetagende i 1932, og maktet å skape et stort og mønstergyldig industriforetagende på den tiden.
Under besøket gikk Taylor og frue raskt igjennom
"kjøkkentøyen" og ga anerkjennelse til bedriften.
Besøket ble ledet av adm.direktør Holm Johnsen.
Det er Helge som har bladd i gamle Høyang Nytt og funnet
denne artige artikkelen. Var det noen som viste dette?

NOE I ETTERKANT - I LØVENS HULE?
og i god Rotary ånd
lar vi ikke en slik anledning til hyggelig markering
gå fra oss. Det vil bli gjester fra våre naboklubber,
taler, underholdning, overraskelser og dans.

Etter at redaktør Knut S. Evensen for en tid tilbake spekulerte litt i egne spalter på hva som egentlig foregår i Rotary,
inviterte klubben ham like godt på besøk til "løvens hule".
Vår strategi var åpenhet og dialog - heller enn rykter.

PÅMELDING innen 5. oktober til Håkon Fæste

Evensen gjorde rede både for status og for perspektivene
videre for Jarlsberg Avis - som er i fremgang. Han presenterte interessante tall om avisdriften. Mye bra redaksjonelt
arbeid er nedlagt i prosessen med å posisjonere vår egen
lokalavis - i et marked preget av konkurranse fra større
regionaviser. Annonseavdelingen har heller ikke ligget på
latsiden. Hyggelig, naturligvis, at vi har et oppegående talerør for lokale saker. -Og viktig, da, at avisen opptrer som en
balansert arena for ytringer fra - og omtale av - alle innbyggere og lokale grupperinger som eksponeres, lød et av signalene til Evensen. Han noterte seg nok både dette og andre innspill. I tillegg fikk han erfare at løven i hulen verken
klorte eller bet, men vin-takket ham hjerteligst for besøket.

tel 95146726 e-mail:
hakon.faeste@andebu.kommune.no

Det vanket velmente råd til redaktør Evensen, samt vintakk
- overrakt av past president Lars Tveito.

Vi ønsker deg og din makker velkommen til

JUBILEUMSFEIRING 31. oktober kl. 1830
på Odd Fellow, Roveveien 46.
Kuvertpris kr. 750,- som inkluderer velkomstdrink,
3-retters middag med vin/øl - kaffe avec.
Åpen bar (husk kontanter) - Pent antrekk

av Ivar Jon

ROTARY 2009-2010

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

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB´s
HØNESKYTINGS-MESTERSKAP
14. september var Ødegårdbua arena for årets store høneskytingskonkurranse. Musa var en stund forduftet, men
etter febrilsk leting i veska til Ivar Jon, dukket den opp og vi
var endelig klare (som Arne Martin så fortreffelig kommenterte - hva skal vi med mus når vi har høner......)
Alle måtte først bestå en skarpskytterprøve som bestod
av blinkskyting med et skikkelig strikkladet gevær. Alle
deltakere kvalifiserte seg og resultatlisten nedenfor viser
hvem som hadde dagsformen på høner inne:
Hans-Arne Risnes
Kaj Haagensen
Øistein B Larsen
Jan Sollid
Erik Ekeli
Olav Georg Dalseth
Ivar Jon Tunheim
Magne Aven

675
515
490
460
435
405
385
360

Siden "pubserveringen" åpnet før konkurransestart ble nok
resultatene noe "påvirket" av dette. Det kan bli store endringer på resultatlisten ved senere uttak. Tross årets "slappeste" fremmøte (ca. 10) retter vi en stor takk til Sekretæriat
og Arrangør. NB! Alle bestod doptestingen i etterkant.

Lenge trodde jeg at man måtte
utrette noe. Nå bare ser jeg, hører,
tar imot - lever
Nils-Aslak Valkeapää

Møteprogram OKTOBER 09
Mandag 05. 3-MINUTT Rotary ved Alv Smith Johansen
EGO/YRKESFOREDRAG ved Martin Westbye
Referent

: Jon Petter Helgestad

Mandag 12. HVORDAN PLANLEGGE ET ANNERLEDES
OG FORNYET HOLMESTRAND?
ved byutvikler Per Jæger
Intro ved Ivar Jon Tunheim
Referent

: Johan Svele

Mandag 19. ADITRO LOGISTICS NORWAY As
Daglig leder Rune Edvåg - om nybygg ved
Kopstad og om kontraktslogistikk
Intro ved Martin Westbye
Referent

: Øistein Larsen

Mandag 26. NÅR DEN GLOBALE ØKONOMIEN SYNKER
- hvor hen og hvordan svømmer JOTUN ?
Informasjonssjef Vidar Ullenrød forteller
Intro ved Ivar Jon Tunheim
Referent
Lørdag 31.

: Ulf Sundling

60-ÅRS JUBILEUM PÅ ODD FELLOW
Se invitasjon fra Møte og Kameratskap
Referent

: Jan-Arne Rønningen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

Fødselsdager i OKTOBER
FREMMØTE i AUGUST 54,4%

10. Ulf Sundling.......................... 65 år

VI GRATULERER
President 2009-2010 Jan Sollid,
tel 93 21 56 33 e-mail: jan.sollid@med.ge.com
Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@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
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