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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Sitter i stua med dagsrevyen på og hører høstregnet sile
ned utenfor. Klokka er enda ikke åtte på kvelden, men ute
er det blitt mørkt. Da passer det godt å begynne på ”Presidentens hjørne” for neste månedsbrev.
For bare 14 dager siden var jeg i Tønsberg på distriktskonferanse – og da kjørte jeg båt dit.
Distriktskonferansen i år ble satt opp med fred som
gjennomgangstema. Det hele begynte med rekeaften hjemme
hos lokale Rotarymedlemmer i Færder RK. En meget koselig kveld med rolig og fin atmosfære. En fin anledning til å
bli nærmere kjent med Rotarianere fra andre klubber. Lørdag startet med velkomsthilsen av vår kjære rådmann, som
er president i Færder RK. Et av dagens store høydepunkt
var foredraget til direktøren i Nobelinstituttet, Geir Lundestad. Et meget engasjerende og flott foredrag om Nobels
Fredspris og hvilken rolle tildelingen kan spille i fredsskapende arbeid. Etter lunch fikk vi et foredrag av Carl-Wilhelm
Stenhammar (RI-president 2005/2006) om verdensomspennende fredsskapende arbeid i Rotary. Han la blant annet
vekt på hvilken rolle humanitært arbeid spiller i fredsarbeidet. Visste dere at Rotary har avtale med de stridende partene i Afghanistan om 3 dagers våpenhvile for vaksinering
mot polio. Selv Taliban ser nytten av kampen mot polio.
På kvelden var det klart for festmiddag med hilsener og
taler. Holmestrand Rotary Klubb ble trukket frem i negativ forstand som klubben som ikke tørr å ha kvinnelige medlemmer. Det hele ble fremført gjennom en omskrivning av H C Andersen sitt eventyr om fjæren som ble til fem
høns, og det hele fikk en ekstra spiss gjennom at det var RIpresidentens utsending som benyttet sin taletid til å omtale
Holmestrand RK. Attpå til er han dansk. Men jeg ”stod han
av” og straks var det søndag med nye muligheter. Da var
det Torvald Stoltenberg sin tur å dele sine tanker og erfaringer rundt fredsarbeid med oss tilhørere. Han la vekt på at
fredsarbeidet begynner med oss selv og våre naboer. Respekt og toleranse for dine medmennesker ble trukket frem
som viktige stikkord. Distriktskonferansen ble avrundet med
generalforsamling og båttur til Bolærne for de som ønsket
det. Selv benyttet jeg sjansen til en båttur rundt Veierland
og tilbake gjennom Vrengen- og Årøsundet. Alt i alt en flott
distriktskonferanse med flott program og prikkfri gjennomføring.
Senere i kveld får jeg besøk av ei jente fra Holmestrand som ønsker å søke om tildeling av Georgiastipendet. Både dette stipendet og annen utveksling over
landegrensene er fantastiske muligheter for dem som er så
heldige å få tilbudet. Et års opphold på universitet i staten
Georgia hvor alle kostnader er betalt, er jo bare en fantastisk mulighet. Utveksling over landegrensene er helt i tråd
med årets RI-president sitt slagord, Building Communities
– Brigding Continents. På ukens peismøter ønsker styret at
nettopp ungdomsutveksling diskuteres. Kanskje kan vi i
Holmestrand RK få til en ungdomsutveksling i 2012/2013
hvis vi begynner forberedelsene nå? Nettopp gjennom utveksling kan vi være med på å øke forståelsen for hverandres ulikheter og bygge broer over konfliktene.
Med Rotary hilsen Hans-Arne

Service
Above
Self

Styremøte i Holmestrand Rotary klubb 13. sept. 2010
Tilstede: Jan S., Hans-Arne, Tor, Kaj, Ivar Jon, Jan-Arne,
Arne, Espen, Martin.
Følgende saker ble behandlet:
1. Statusrapport fra komitèlederne, sekretær og kasserer
2. Tema for peismøtene
3. Guvernørbesøk
4. Julemøte m/Ugandaprosjekt og seksjon A (valg)
5. Kvinner i Holmestrand R
6. Presidentkjede, mangler ajourhold siden 2003-04
7. Eventuelt
Saksreferat på vår hjemmeside.

Kaj Haagensen (Sekretær)

Kontroversielt
og krevende
Det finnes ulike meninger
om ”forbrytelse og straff”,
utover Fjodor M. Dostojevskijs berømte analyse
av fenomenene. Klubbmedlemmenes synspunkter kom ivrig til uttrykk på
møtet 30. august. Eksperten på området, assisterende direktør i Kriminalomsorgen Region Sør
Erling Fæste, besvarte
innspillene. Innledningsvis hadde han foredratt
om virksomheten, fagområdet og aktuelle utfordringer. Et
kontroversielt og krevende emne ble ryddig gjennomgått, og
dannet debattert. Ikke som den mestspørrende, men dog ettertrykkelig til stede blant tilhørerne, satt også Fæste senior.

Skarpsindig,
klar- og langsynt
For 4. gang kunne vi glede
oss over Terje Johannessens eminente analytiske ferdigheter. Johan
Fredrik ønsket ham velkommen. På vårt første
septembermøte fornyet
utenrikseksperten pedagogisk og skarpsindig et
tema som man kanskje
skulle trodd snart var uttømt: Norges forberedelser (eller mangel på sådanne) før krigsangrepet 9. april 1940.
Johannessen drøftet, både klarsynt og langsynt, emnet
innenfor en utenrikspolitisk ramme. Vektleggingen av ”de
varige linjer” og ”skillet mellom politikk og fagmilitær forståelse” ble lærerik. En udetonert nyhet slapp han også ut
av ermet: Forsvarsgarantien gitt av Storbritannia forut for
invasjonen. Opplysende! Skarpsindig! Bred respons dro
møtet på ”overtid”.
(tekst og foto Ivar Jon)

ROTARY 2010-2011

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

"Lille Holmestrand"
på Facebook
13. september informerte Janne
Hjelmtvedt om hvordan ny virksomhet kan lanseres og markedsføres på internett og Facebook,
faktisk før tiltaket er igangsatt.
Klubben lyttet imponert. Det konkrete eksempelet var Hjelmtvedts
egen kafe: Lille Holmestrand. Den
er blitt en suksess, med venner
på nettet - og nå sikter også vår
klubb mot en vennskapelig visitt.

Peis-hygge

MØTEPROGRAM - OKTOBER 2010
Mandag 04. "KulturYkirken - kulturelt entreprenørskap
i lokalsamfunnet" av Edel Marie Haukland
Intro ved Bjørn
Møtested: Kafe LilleHolmestrand, Langgaten
Mandag 11. "MIND GAMES" ved film- og videoprodusent
Carl Fredrik Nordmann
Intro ved Ivar Jon
Mandag 18. BESØK AV DISTRIKTSGUVERNØR
Inger-Britt Zeiner
Styret møter kl. 17oo. Medlemsmøte 19-20
Spiseaften på Hotellet
Mandag 25. "OM OSLOPROSESSEN" Status og håp for
fredsinitiativ for Palestina
ved PLO-delegat Omar Kitmitto
Intro ved Per Halvor
NB! Referenter er denne gang ikke satt opp, men vil bli utpekt på møtene.
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

Peisemøtene er i gang! Den 20.09 møttes bl.a.
Kommunikasjonskomiteen hos Ivar. Ute regnet det. Inne var
det lunk på peisen og god varme på kaffekanna og
idémyldringen.

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling.......................... 66 år

VI GRATULERER

KVINNER - egentlig et ikke-tema, men nå er vi igang! Vi
kan allerede nå røpe at det er kommet inn seks konkrete
foreslag på nye reflektanter fra Programkomiteéns siste peismøte.

FREMMØTE i AUGUST 51,7 %
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