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PRESIDENTENS HJØRNE
Hei, gode Rotaryvenner.
En flott september måned er over, for min egen del
med et par fine helger på fjellet. Sist helg sammen med
gode venner, også Rotarianere, på noe vi kaller 71 grader
nord. Ikke helt å sammenligne med TV-serien, men det blir
en god tur i fjellet i tillegg til en hyggelig lørdagskveld med
lammelår og rødvin. En flott årlig tradisjon.
Sist tirsdag hadde vi opptak av nytt medlem. Vi ønsker
Ole Bernhard Høgestøl hjertelig velkommen til oss og ser
frem til ditt egoforedrag. Å ta opp nye medlemmer er viktig
for klubbens utvikling. På Distriktskonferansen som var i
begynnelsen av måneden var hovedemnet ”fornyelse”, og det
var svært interessante innlegg som ble holdt. Vi fulgte dette
opp i vårt styremøte, og har drøftet nye måter å få inn nye
medlemmer. Noen personer i klubben vil få ansvar for å
følge opp dette.
I peismøtene som ble avholdt i midten av måneden ble
det gjort mye godt arbeid, ikke minst med tanke på fremtidige programmer. Referatene er god lesning og gir programkomiteen v/Jon Petter mye å jobbe videre med.
Et av høydepunktene på Distriktskonferansen var presentasjonen av, og ved, årets utvekslingsstudenter. Det ga
mye inspirasjon og vi har fulgt dette opp ved at Lars Reiersen, fra distriktet, i neste møte vil komme til oss og fortelle
om dette viktige arbeidet. Det er lenge siden vi i vår klubb
har hatt, eller sendt ut, utvekslingsstudent. Kanskje det nå
er på tide å gjøre noe med dette. Dersom noen brenner for
saken er det viktig å komme på banen.
Ellers går møtene med godt oppmøte, hyggelig stemning
og gode foredragsholdere. Programmet i september har vært
mangfoldig. En stor honnør til alle ansvarlige.
Ha en fin oktober.
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MILLIARDER.....
Toralf ville under sitt oppvarmende 3-minutts innlegg den
2.sept. ha mer velferd ut av velferdssamfunnet. Hvorfor må
småbarnsforeldre betale for ordninger som SFO, undret han?
Skolen er jo gratis! Så kan man undre: Men hvem skal så
betale gildet? Da passet det bra at Tobias øste av sin innsikt og sitt vidd og informerte oss om landets oljemilliarder.
Tobias sin innfallsvinkel var basert på
innblikk fra en periode der Aker-mannen var utleid som rådgiver for selskapet Petoro. Petoro er rettighetshaver til
statens andeler av utvinningstillatelser,
felt, rørledninger og landanlegg. Med
andre ord forvalter dette statlige aksjeselskapet våre oljemilliarder. 70 ansatte
Tobias
bidrar årlig med 132 milliarder kroner
til statskassen. Det betyr bortimot 2 milliarder omsatt per
ansatt. Hvem andre kan vise til en slik bedriftsøkonomi?
For en verden! For noen formidable dimensjoner!

PEISKAKER
Den 9.sept. var det
peismøter. Presidenten
hadde forberedt opplegLars get. Programinnspill
ble en hovedpost.
Jan
Månedsbrevets journalist er medlem av
kommunikasjonskomiteen, og deltok der.
I Alvs fravær stilte Jan nærværende opp som møteleder, også
med kaker, -Få med at kakene var av det nydelige slaget, ba
Lars. Og dermed er de tilstedeværende deltakerne nevnt.
Innsatsen sto imidlertid ikke i forhold til det noe amputerte
frammøtet i komiteen. For engasjementet var bunnsolid.
Og dermed smakte møtet, som kakene, aldeles fortreffelig.

ÅRVÅKENT ÅVERVÅKET
Selveste Finn Sjue, tidligere parti leder av AKP(ml)
og tidligere redaktør av avisa Klassekampen la
årvåkent ut om overvåkning den 16. sept. Han
kom innledningsvis med sympatiske erkjennelser som munnet ut i at han innså at mye "dumt"
Finn Sjue ble sagt og gjort av "kameratene" den gangen da.
-Men noen angrende synder er jeg ikke, poengterte Sjue.
Han fortalte troverdig om bl.a. hvordan han ble overvåket,
om senere tilkjent erstatning for belastningen og om samarbeid med Ap-veteranen Ronald Bye.

2000 MÅL POTETER - og litt karve attåt

I september ble også klubbårets
første styremøte avholdt

Uken etterpå, 23.september var det jordnære aktiviteter som
preget Holmestrand Rotary klubb. Da besøkte vi gården til
hans Johan Kjølsrød - eller rettere sagt til sønnene hans,
som har overtatt. Hans Johan er imidlertid selv fortsatt en
aktiv medaktør. Og hvem ble vel ikke imponert over aktiviteten alt i alt? På 2000 mål poteter kan Kjølsrød-ene høste
6000-7000 tonn poteter. Produksjonsanlegget fikk vi ikke

bare høre om, men også befare etterpå.

Program OKTOBER 2014
Tirsdag 07.

3-MINUTT ved Arne Fladby
UNGDOMSUTVEKSLING ved Lars Reiersen
og en som har vært utvekslingsstudent.
Fint om våre kandidater kommer på møtet.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 14.

: Espen Andresen
: Torstein Sagen

"BYEN VÅR" - av Heidi Næss Midtskogen
Ansvarlig
Referent

: Magne Aven
: Per Halvor Rønningen

Tirsdag 21.

3-MINUTT ved Marit Foss
GODSTERMINAL ved Kopstad Krysset
Lars Strøm fra firma H-Strøm orienterer
Ansvarlig : Håkon Fæste
Referent
: Jan-Arne Rønningen

Tirsdag 28.

SKITUNNEL I HOLMESTRAND?
Vi får besøk av Øyvind Kvaal som brenner for
etterbruk av Holmestrandtunnelen
Ansvarlig : Bjørn Nymoen
Referent
: Hans Anders Rygh

Og så toppet møtekvelden seg med kjempegod bespisning

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Naturligvis ble det servert poteter i alle varianter, men også
mye annet godt. Hans Johan krydret det hele med sindige
refleksjoner om landbruksdrift og landbrukspolitikk. Og med
karve, som han dyrker i mindre skala:13-14 tonn.
Bildene over viser imponerende landbruksvirksomhet
hos Hans Johan, og deilig servering i bakkant!

HVIS FLERE BLIR ÉN, BLIR DA EN FLERE?
Ja, det kan man saktens
undre på når temaet er
kommunesammenslåing.
Og ordfører Alf Johan
Svele tok oss 30. sept. inn
i undringene og med på en
slik mulighetsreise. Han
Svele om
orienterte pedagogisk og
den
ryddig om Holmestrands
komplialternativer når det gjelder
serte
å gå i kompaniskap med
kommuneandre nabokommuner.
sammenRedaksjonen vil våge en
slåingen
påstand i retning av at
byen vår er heldig som har en ordfører som både kan være
ryddig og konstruktiv i sin saksframstilling. Svele har imidlertid måttet tåle kritikk for at han ikke går inn for folkeavstemning om kommunesammenslåing, men parerte dette
med å poengtere at saken fortsatt hadde uklare sider. Skal
man ha folkeavstemning, så må man vite hva man konkret
skal spørre folk om og folket må forestå hva de blir spurt
om. Og i det har jo ordføreren visselig et saklig poeng.
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene,
Olav for oppsett og utforming av månedsbrevet.
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Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling..........................70 år
23. Stig Kløvstedt........................61 år
30. Otto Lagarhus....................... 69 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 2014 er sponset av:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita

En politiker er ansvarlig for skipet,
men ikke for bølgene........
Abraham Lincoln

DU RINGER - VI BRINGER!
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

E-post: htk@htk.no.

