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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Så er vi godt i gang med nytt Rotary-år! August er
allerede over og vi skriver første høstmåned, og det uten at
vi har hatt en riktig sommer. Men kanskje ser vi nå en
antydning til en "Indian summer"...?
Programmet i august og månedene fremover er preget av
at våre nye medlemmer skal få presentere seg. Det betyr
mange "interne" møter, men spennende allikevel.
Vi har startet året med en historisk begivenhet for Holmestrand Rotary Klubb ved at vi har fått vårt første kvinnemedlem. Ingeborg Kalager Sølverud flyttet pr. nytt Rotaryår fra Drammen Syd der hun har vært medlem siden 2000,
og også der hatt sin presidentperiode. Ingeborg har bred
yrkeserfaring. Hun er pensjonert direktør ved NAV og driver nå Bakke gård, Hanekleiva, Holmestrand. Vi håper naturligvis Ingeborg´s inntreden i klubben skal gi oss flere
kvinne-medlemmer etterhvert. Hun er godt mottatt av vår
"gutteklubb", hvor vi, selv med innslag av kvinner, skal bevare og videreutvikle våre gode tradisjoner.
Det har vært ytret ønsker om at vi skal bruke mer tid
på sosialt samvær, samtaler og interne diskusjoner, som er
en viktig del av Rotarys rolle. Dette har blitt mye satt til
side de senere årene for interessante eksterne foredrag, men
da har vi kanskje tapt noe av vår viktige interne dialog? I
peismøtene i september bør møteprogram og prioriteringer
bli en del av diskusjonen.
Vi har mottatt invitasjon til Rotary kurs fra Horten
Rotary Klubb. Dette er mye myntet på nye medlemmer,
men "gamle" kan selvfølgelig også melde seg på. Dette er et
årvisst kurs som etterhvert er blitt anerkjent og populært.
Påmeldingsfrist er 15. september. To har til nå sagt at de
ønsker å delta. Jeg samler opp til samlet påmelding fra oss.
Randi og jeg deltar på Distriktskonferansen i Sandefjord 14.-15. september. Vi er de eneste fra vår klubb som
har meldt seg på.
Med ønske om en aktiv septembermåned i klubben.
Rotary-hilsen fra Jan-Arne

RI PRESIDENTEN
for 2012-2013 er fra Japan
og heter Sakuji Tanaka.
Han tilstår gjerne at Rotary
opptar hele hans våkne tid.
Tanaka sier videre at hans
frue Kyoko beskriver han
som en Rotarianer i alle livets stunder. Han har vært medlem i Yashio RC Club i 37
år, som DG og en rekke andre værv. Tanaka jobber ikke
bestandig, men selv når han kobler av gjør han sitt beste.

I dag er den første dagen
i resten av ditt liv.....

Service
Above
Self

Historisk
7. august presenterte
vår nye president seg.
Men forut for orienteringen poengterte han
en historisk hendelse:
Klubben har fått sitt
første kvinnelige medlem! Jan-Arne hilste
Ingeborg K Sølverud
velkommen fra Drammen-Syd. Hun sa litt
om egen bakgrunn.
Ny
Redaksjonen noterer
president og seg i denne omgang at
historisk med første kvinne i HRK vårt nye tilskudd i
bred forstand har jobbet profesjonelt med mennesker.

Solide doser engasjement
Selv om Magne deretter red eldrebølgen i «3 minutter», ble
på nytt mer gryende tanker løftet frem da det ble presidentens tur. Presentasjonen ble åpenhjertig. Jan-Arne har en
mangslungen, men likevel klart forankret, løpebane å vise
til. Tråden i fortellingen er blitt rødfarget i og av Hydrosystemet. Derfra kan Jan-Arne se tilbake på topplederposisjoner både i inn- og utland. Også mer personlige betraktninger om familie, helse og samfunnet vårt fikk han
plass til. Et smittende humør skinte igjennom underveis.
Siden 2009 har Jan-Arne kunnet nyte en pensjonert tilværelse. Som Rotary-president vil han følge opp en klubb i
vekst. Vi ønsker ham i alle henseender det beste!

Stadig sterke bånd til kirken
Grunnloven er endret og kirke statforholdet oppløst i
Beint Saaghus:
den form det gjenKirken er der!
nom århundrer har
hatt. Blir kirken nå
isolert? Vårt tidligere medlem og i
klubbsammenheng
husvar me Beint
Saaghus, ble 14.
august som sogneprest introdusert av
Lars for å besvare
spørsmål knyttet til omorganiseringen av kirken. Beint tok
oss med på et solid, historisk dypdykk inn i bakgrunnen for
det hele. Og mente: Nei. Kirken vil nok overleve i stor grad
slik vi kjenner den. Båndene til samfunnet og staten er
mange, sterke og befestede. For eksempel opprettholdes
kirkens begravelsesmyndighet og ansvar for 2000 kirkebygg.
Fremtiden vil nok kreve økt brukerinnsats. Uteblir den,
kan forvitring inntre. En aktiv spørrerunde signaliserte at
kirkens skjebne, når det kommer til stykket, åpenbart angår oss alle!

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

Program SEPTEMBER 2012
Tirsdag 04.

3-minutt ved Tobias Brodtkorb
EGOFOREDRAG ved Hans Anders Rygh
Referent

: Erik Ekeli

Torsdag 11. 3-minutt ved Olav Georg Dalseth
NYTT FRA MITT YRKE ved Hans-Arne Risnes
Referent

Smittende mat-engasjement
Også neste mann ut var
optimist. Jon Petter introduserte 21.08 for mann i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp.
Jeg verdsetter å få jobbe
i en, for hele samfunnet,
viktige næring, sa Torp.
Torp er
Ikke bare fikk vi innsikt
optimist
i landbrukets omfang,
samfunnsnytte og fremtidstro, men også forståelse for at nyskapning og
kreativitet må baseres på en traust plattform. Torps egen
spesialitet er produksjon av Gårdsand-kjøtt. Slike produkt
blir supplementer. Tradisjonell matproduksjon må ligge i
bunnen, poengterte han selv. Matvaresikkerhet; mangfold,
verdiskapning til 13,3 mrd. kroner inklusive ringvirkninger
for andre næringer, kortreist mat, kvalitet, lønnsom drift og
landbruksforhandlinger var blant de mange temaene Torp
rakk innom. Engasjementet smittet og spørsmålene mange.

Enda mer mat-fryd

Tirsdag 18.

: Jon Petter Helgestad

PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Arbeidsoppgaver ved presidenten.
REFERAT og FREMMØTE sendes president
Jan-Arne, sekretær Arne, og webmaster Bjørn

Tirsdag 25. Rådmann Thor Smith Stickler KOMMUNENS DEMOGRAFISKE SAMMENSETNING
GRUNNLAG for BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Ansvarlig
Referent

: Ivar Jon Tunheim
: Martin Westbye

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@holmestrandutvikling.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

FREMMØTE AUGUST 50,5 %
Pr. 1. september 2012 har Holmestrand RK
46 medlemmer og 2 reflektanter

Fødselsdager i SEPTEMBER
01.
07.
18.
23.
25.

Gran og Meny,
lokale energikilder.
28. august fikk vi igjen næringsrik føde, for både viten og
gane. Meny på Revetal , serveringen der og eier Sjur Gran
imponerte oss. Ikke bare har Meny-kunder gitt virksomheten toppkarakter 10 år på rad. Den fremstår også som
et lokalt kraftsenter. Med 110 medarbeidere tilpasser
butikken seg ikke, men er med og skaper, Revetals utvikling. Egen ferskvareproduksjon gir økt lønnsomhet. Blant
12 000 artikler selges også lokal Gårdsand: Det blir artig
for oss når foredrag fra ulike Rotary-møter slik knyttes
sammen, ikke sant?

RI WEBSIDE.....
Rotary International har virkelig "shinet opp" sin nettside,
www.rotary.org med showcase som en ny, flott mulighet til
å dele ideer, inspirere hverandre - og vise omverdenen hva
vi holder på med.
For å gå inn på RI sin web side, gå gjerne veien om vår egen
www.holmestrand.rotary.no og se først all informasjon som
Bjørn til enhver tid holder oss oppdatert med.

Det er greit å være gift så lenge det
ikke går ut over privatlivet....

Øistein B Larsen.................... 64 år
Tom Johansen....................... 56 år
Per Halvor Rønningen............ 51 år
Martin Westbye......................60 år
Torstein Sagen.......................72 år

VI GRATULERER
President 2012-2013
Jan-Arne Rønningen
tel 33 05 26 93 Mob 40 40 02 42 j-aroenn@online.no.
Sekretær 2012-2013
Arne Fladby,
tel 33 05 21 78 Mob 95 18 72 20 arnfl@online.no
Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
torstein.sagen@c2i.net
WEB ansvarlig
Mob 92 20 67 70

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no
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SPENNENDE PLANER FOR SENTRUM
www.holmestrandutvikling.no

