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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !

Å ville noe stort i det små.....
Jeg fikk da jeg ble tatt opp som president brått en
uventet utfordring. Noen spurte: Hva er ditt motto?
Jeg ble først svar skyldig, fordi jeg ikke hadde noe ferdigsnekret motto å trekke fram. Men jeg hadde gjort meg tanker om hva jeg synes burde prioriteres som viktig i presidentgjerningen. Et verdifullt mål ville være både å følge opp
Rotarys internasjonale perspektiver og å styrke klubbens
lokale engasjement og tilstedeværelse.
Dermed fikk jeg avgitt følgende kombinerte svar på
spørsmålet: "Tenk stort, vær nær". Jeg vender her og nå
tilbake til denne spontane motto-løsningen. Av to grunner.
For det første innfanger den egentlig et par motsetninger
og plasserer dem i en helhet. Å komme fram til kompromisser kan ofte være nyttig.

Service
Above
Self

møring regjerte altså morsomt nok hovedstadens Ullern
Avis/Akersposten. Så ble det fem år som pressetalsmann i
Norges forsikringsforbund og 7 år som redaktør og rådgiver
i konsernstab i Orkla ASA med OL -94 som en milepel. I 1999
ble Ivar Jon informasjonsleder i NCC Norge og der medvirket
til å sprenge ned Philipsbygget på Majorstuen. Fra 2001
har Statens vegvesen vært arbeidsplassen. I tillegg til pedagogikk har Ivar også informasjonsutdanning og er master i
planlegging og ledelse. Selv synes han imidlertid at noe av
det viktigste er fortsatt - i voksen alder - å kunne leke
sammen med gode kamerater. Familien flyttet fra Oslo til
Holmestrand i 1989. Årets president kom med i Rotary i 2007.

OPPFYRT OG SKAMROST
Så var det oppfyrt peishygge og hektisk møtevirksom-het
10.september. Oppgaver skulle løses og produktivt medvirkende klubbmedlemmer er allerede skamrost for innsatsen.
Presidenten rakk å besøke to komiteer. Hos Einar var det
full fres i Medlemskomiteen. Hos Øistein holdt Serviceprosjektkomiteen sin sammenkomst.

For det andre rommer mottoet Rotarys ånd. I hvert fall
opplever jeg det sånn. Skal vi gagne andre må vi tørre å
være både nære og nærværende. Samtidig trenger vi for å
være gagnlige også å se ut over vår egen, umiddelbare horisont. Et slikt utsyn innebærer ikke nødvendigvis å innta et
internasjonalt perspektiv. Like gjerne kan det være snakk
om å ville noe stort i det små. Men en storslagen tanke vil
nok gjerne inkludere flere og andre personer enn deg selv.

Medlemskomiteen
møttes hos Einar og
fikk overta rosen (på
bordet), som presidenten mottok for
god medlemsvekst
på årets Distriktskonferanse.

I en klubbkameratslig sammenheng håper jeg at
"å tenke stort og være nær" kan mobilisere oss til å stille
opp for den som trenger det, når behovet er der.
Rotary-hilsen Ivar Jon

Snutter....fra SEPTEMBER møtene
Fotografer/byline: Redaksjonen, Jan og Hans Arne
Ivar overrasket
med gitarstrofer
under presentasjonen.

MANGSLUNGEN

Så kom 3.09 stunden for presidenten
til å presentere seg.
Det ble en mangslungen
Power
Point-opplevelse.
Ivar Jon tok klubben med på virtuell fjelltur til fødestedet Volda på Sunnmøre. Der dukket han ned i sin barndoms og ungdoms opplevelsesrike. Så fulgte refleksjoner
knyttet til egen utdanning, yrke og familie med kona Gerd
og tre barn. Ivar er adjunkt og har jobbet i skolen, der han
allerede på 70-tallet innførte video som verktøy. Også vaktog sikkerhetsbransjen har han arbeidet i. Gjett hvem som i
en periode voktet Fellesmeieriet og Stor Oslos forsyning av
melkeprodukter? Men hovedkarriereveien har gått over fagfeltet kommunikasjon. Ivar Jon ble på 80-tallet Video produksjonssjef i Spot video i Oslo. Deretter var han landets
yngste avisredaktør i Oslos eldste lokalavis. En ung sunn-

Gartneren Øistein
dyrket fram gode forslag i Serviceprosjekt-komiteen

Marit Foss med gripende egoforedrag

Marit var verbal og
fortalte sin fascinerende historie.

Marit er 1963-modell og var eksklusivt verbal under sitt egoforedrag 17.09. Det ble en fin
avveksling. Men selv om hun
skulle presentere seg selv, ble det
fokusert på andre: - Vi har behov
for å se hverandre og respondere
på hverandre. Alle mennesker
trenger å bli lagt merke til, understreket Marit gjentatte ganger.
Med gripende småhistorier fra
barndommen på Langli småbruk
i Hillestad, illustrerte hun en
oppvekst preget av nøysomme
kår. -Vi bodde tre generasjoner
sammen, forteller Marit. En liten
varmeovn hjalp mot vinterkulden.
Avtredet var en utedo. Mor og
bestemor var milde kvinner.....

Far og bestefar ble eksponenter for den tradisjonelt noe mer
dominante mannsrollen. Marit delte oppveksten med to søstre, men savnet en storebror. Hun oppfattet seg selv som
en "flittig", "hjelpsom" og "sjenert" jente. Men så fulgte frigjørende ungdomsår. Au pair-opphold i USA - var en modig
utflukt. Etterfølgende reiser til Stillehavsøyene, Asia, Australia, Hong Kong og Kina med retur via Italia og London ble
eksotiske opplevelser for sin tid. Sjenansen ble skrittvis
overvunnet. Siviløkonomutdanning med toppkarakterer og
dobbel spesialisering både i personalledelse og finans/regnskap, ledet mot en dynamisk yrkeskarriere. Så kallet hjembygda. Langli-gården ble reparert og driftet på nytt. Også
inntreden i familiens blikkenslagervirksomhet kom til som
ny yrkesveg. Fornyende ble også nøkkelroller i NHO under
Karl Glad, der Marit etter hvert fant sete ved siden av både
de kongelige, flere norske ministere og våre fremste næringslivstopper. Så kom det sykdom i nær familie. Prøvelsen fikk heldigvis en lykkelig utgang. Det fikk også ansettelsen i blikkenslagerfirmaet av en ungdom som var oppgitt av mange. Nå har vedkommende tatt mesterbrev. -Fordi han ble sett, fremholdt Marit.

DAMSRØNNINGEN
Hva handlet egentlig Damsrønningen-innlegget 24.09 om? Redaksjonen påstår:
Lokalpatriotisme knyttet til et områdes
muligheter og potensial. Igjen dro vi nord i
Holmestrand, til Hillestad. I 2012 ble "velforeningen" Hillestad Utvikling stiftet under mottoet "Sammen utvikler vi Hillestad".
Leif
Til å begynne med ble foreningen av HolmeKristian Ness
strand kommune mer ansett som en verkebyll enn ressurs. Men ting har gått seg til. I dag er respekten gjensidig og samarbeidet godt. Hva finnes så av muligheter i Damsrønningen-området? Kommunen vil selge nedlagte Hillestad skole. Hillestad Utvikling har fått produsert
analyser som viser alternative bruksmuligheter. Damsrønningens beliggenhet med nærhet innenfor en akseptabel
reiseradius både til Oslo i nord, Grenland i sør og Kongsberg i vest, samt kun 3 minutters adkomst til nye E18, gir
området utviklingsmuskler. Disse kvalitetene gjør det bl.a.
velegnet til rekreasjonsformål for reisende på E18, attraktivt som tomtegrunn for et nytt, planlagt fengsel, interessant som knutepunkt for ekspressbussrutenettet og aktuelt for næringslivsetableringer, kulturliv, naturliv og sportsaktiviteter. Det var kunnskapsrike Leif Kristian Ness, drivkraft i Hillestad Utvikling, som fortalte om planer og ønsker
for Damsrønningen. Han ble introdusert av sambygdingen
Marit. Marit og Ingeborg er selv både Hillestad-patrioter og
rotarianere som ivrer for Hillestad og Damsrønningen.

50 er vi blitt - trivelig har vi det også....
Klubben har pr. dags dato følgende aldersfordeling:
4 medlemmer i 40 årene
(2)
15 medlemmer i 50 årene
(17)
24 medlemmer i 60 årene
(22)
4 medlemmer i 70 årene
(5)
3 medlemmer i 80 årene
(2)
Tore Hansen er yngst med 44 år.
Per Jan den eldste med sine 85 år.
GJENNOMSNITTALDEREN okt. 2013 er 62,7 år (62,15)
(tallene i parentes er fjorårets tall)

Program OKTOBER 2013
Tirsdag 01.

3-MINUTT ved Ulf Sundling

EGO/YRKESFOREDRAG ved Tore Hansen
Referent

: Sven Halvorsen

Tirsdag 08. SOSIAL SAMMENKOMST, QUIZ & PIZZA....
Møte og Kameratskapskomiteen inviterer til Quiz & Pizza
kveld i Ødegårdsbua kl. 1900 tirsdag 8 oktober. I tillegg til
oppsatt program vil presidenten og andre bidra med gode
historier, noe vi ser frem til.
NB! På grunn av servering må vi ha påmelding/avbud innen
neste fredag (4 oktober). ALLE gir beskjed om de kommer
eller ikke pr. mail til: tom.johansen@siemens.com
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 15.

BEDRIFTSBESØK i Hillestad hos
Sverre Foss Blikkenslagerverksted AS
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 22.

: Marit Foss
: Hans Johan Kjølsrød

UNGDOMSUTVEKSLING med besøk av DYEO
Tone Kolbenstvedt og en utvekslingsstudent
Ansvarlig
Referent

Onsdag 30.

: Tom Johansen
: Tobias Brodtkorb

: Espen Andresen
: Helge Kristensen

OBS ONSDAG! FELLESMØTE med
Forsvarsforeningen og Sjømannsforeningen.
Orlogskaptein Espen Glad:
"Skipslos med piratråd i det Indiske Hav".
Inngangspenger 30 kroner.
Referent

: Martin Westbye

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
WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling.......................... 69 år
23. Stig Kløvstedt........................ 60 år
30. Otto Lagarhus........................68 år

VI GRATULERER
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

Månedsbrev Oktober 2013 er sponset av:

HeatWork TELETINER
NY 100° modell leier du hos

LIMACO as
330 50160 www.limaco.no

