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PRESIDENTENS HJØRNE
Hei alle Rotaryvenner.
Første presidentmåned er over, hvor ble den av? Tiden
løper innimellom altfor fort, og det har den for meg gjort i
august. Jeg har en filosofi om at livet skal være balansert,
litt av alt. Svenskene kaller det "lagom". Akkurat nå er det
for meg litt for mye jobb, jeg får bare prøve å dra meg inn igjen.
Måneden har vært preget av gode møter, og på et par av
dem, et særdeles godt fremmøte. Det er signaler som tyder
på at det er fristende program, samt at det er trivelig å møte
gode Rotaryvenner på tirsdagskvelden. Det skal vi fortsette
å videreutvikle og ta våre på. En viktig forutsetning for en
bærekraftig klubb.
Siste uke hadde vi besøk av 11 flotte ungdommer fra
hele verden, og jeg fikk gleden av å være med dem en hel
dag sammen med Jan og Svein Otto. Oppegående, interesserte ungdommer som beriket hverandre, og ikke minst oss
som har vært sammen med dem. Synes det er viktig å gi
en spesiell honnør til Espen, ingen øvrige nevnt eller glemt.
Som alltid velorganisert og med et hjerte for å ta imot ungdommen på best mulig måte. Vi fikk mange tilbakemeldinger
på at oppholdet i Norge, og Holmestrand i særdeleshet, hadde
vært helt supert.
Nå går vi inn i september og dagene blir jevnt litt kortere. Etter en god sommer har dette også sin sjarm. Fyr i
peisen, tenne stearinlys og skape hygge inne.
Jeg ser frem til måneden sammen med dere.
Presidenthilsen fra Ole Herman

STØDIG NEDSLAG.....
Den tidligere skihopperen og nytiltrådt klubbpresident, Ole Herman,
satte stødig nedslag da
han debuterte i lederrollen og presenterte seg
selv, 5. august. Selv om
hoppsporten for lengst
er lagt på hylla, landet
den tidligere skihopperen i god balanse.
Idrettsinteressen har imidlertid ikke opphørt. Ole Hermann
har fungert både som leder av Idrettsrådet, HIF fotball og som
håndball-trener i voksen alder. Han har lagt ned en betydelig
innsats for lokalt idrettsliv. Det passet bra at Tobias innledet
med 3-min om ungdomsutveksling, og Espen om forestående
ungdomsbesøk, for Ole Herman plukket opp hansken og signaliserte positivt rundt slik innsats for klubbens del.
Vår ferske president kom til verden i 1955 som eldstemann i en søskenflokk på tre. Oppvekst ved Hvitstein stadion gav aktivitetspåfyll. Foreldrene drev gartneri. Etter
realskole/gymnas gjennomførte han militært befalskurs og
begynte på Agder dh. Et strategisk veivalg penset Ole Herman
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over fra litteratur og språk og til økonomi. Statsautorisert
revisor er han blitt, etter høyere revisorstudium på NHH.
Ekteskap med Tone fra Horten og tre felles barn er viktige
private milepæler. Jobber i kjente selskaper som Coopers
og Lybrand har utgjort karriereveien. I dag er Ole Herman
lokal leder for BDO, med kontor i Drammen, Holmestrand,
Gol og Sigdal. Internasjonalt et lite revisjonsselskap, men
vekstorientert og et av de fem store revisjons- og rådgivingsselskapene i Norge med 80 mill. kr. i omsetning. For å slutte
ski-ringen: BDO er hovedsponsor for all round langrenn.
Uansett hyggelig med ski på beina igjen for en tidligere skihopper, naturligvis.

SJØSLAG......

Når det gjelder sikkerhet til sjøs, som
var tema 12. august er Ole Brakstad ingen hvemsomhelst. Det tydeliggjorde da
også Håkons introduksjon. Selv om
Brakstad innledet sin seanse med å
unnskylde at en Powerpoint-presentasjon var forsvunnet i et PC-krasj, var
det liten grunn til å forlenge unnskyldningen. For Brakstad har bred erfaring
fra rollene som både maritim aktør og
maritim, offentlig kontrollør. Interessant
var det dermed å høre ham legge fram sterke inntrykk om
så vel skipsbrann som grunnstøting. Selvopplevde hendelser ved Alaska- og Canada-kysten, må vite!
Brakstad har ledet maritimt komite- og utredningsarbeid
på oppdrag fra Stortinget, han har vært sikkerhetsinspektør
i Color Line og norsk sjøfartsinspektør, har bakgrunn fra
sjøkrigsskolen, Sjøforsvaret og en rekke rederier.
I disse saksfornyede Scandinavian Star-tider ble spørsmålene fra salen fort mange, også om nevnte katastrofe.
Brakstad ga modererte tilbakemeldinger. Men røpet at han
som utreder hadde påvist at regelverket for innenlands ferger ikke var underlagt internasjonale konvensjoner, at han
fikk innmontert redningsstrømpe for innenlandske skipspassasjerer og at god kommunikasjon med passasjerene er
én nøkkel til suksess når katastrofer truer. For seriøse aktører er der alltids ting å gripe fatt i.

51 medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb
2 kvinner og 49 menn med følgende aldersfordeling:
3 medlemmer i 40 årene
(4)
16 medlemmer i 50 årene
(15)
22 medlemmer i 60 årene
(24)
8 medlemmer i 70 årene
(4)
2 medlemmer i 80 årene
(3)
Tore Hansen er yngst med 45 år
Johan Svele den eldste med 83 år

GJENNOMSNITTALDEREN pr. september 2014 er

63,19 år (62,7)
(tallene i parantes er fjorårets tall)
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TØFF PAUL HARRIS OG TØFF KIRKEVERGE
Den 17. juni fikk Håkon den ene av to Paul Harris Fellows.
19. august var også mottaker nummer to på plass: Helge Kristensen. Helge fikk utmerkelsen på bakgrunn av sin solide klubbdeltakelse over mange år, men også for innsats i andre fora, særlig
da Håndverkerforeningen. Hans tøffe innsats ble behørig applaudert av forsamlingen. Selv takket Helge med et sterkt og tydelig
minne om den gang han var med på å trekke i gang loddsalg for
Polio pluss. President Ole Herman overrakte diplomet og medaljen.

Så var det kirkeverge Yngve Berntzens tur.
Han fremsto også som en tøffing, med bein
i nesen. Berntzen kom til stillingen fra 30
års arbeid innen rusmiddeletaten, preget
av "mye fyll og faenskap". Med sin evne til
grundighet har kirkevergen ikke bare sikret seg gode kommunale budsjetter med 5,8 mill til Hillestad
kirke, 10 mill til Botne kirke og 12,5 mill kroner til Holmestrand Y-kirke, men også evnet å holde de
budsjettene han har fått. Og det på tross av at tilleggsskader og merarbeidsbehov er påvist i ettertid. I
en blanding av skikkelighet og faglig interesse har kirkevergen utvist et imponerende engasjement for
våre lokale kirkebygg, som utgjør en vesentlig del av både vår religiøse og kulturelle historie. Han
mener også å ha spart av skattebetalernes penger og lover at restaureringsarbeidene vil tåle å stå i
kommende 250 år.

UNGDOMSTREFF ble det på møtet 26. august.

Yngve
Berntzen

Etter flere dager med aktiviteter under Espen´s strøkne

opplegg, bistått av mange andre gode hjelpere av klubbens medlemmer og deres familier, kom deltakerne fra Rotarys sommerleir med til hytta til Martin og Kari. Her ønsket presidenten velkommen og hver sommerleirdeltaker presenterte seg selv.

Klubbmedlemmer og leirdeltakere i hyggelig samvær.
Ungdommene trivdes og ga klubben ros for opplegget vi,
med Espen i spissen, hadde forberedt.

Denne seansen vil selvfølgelig Jan selv måtte forklare............

Program SEPTEMBER 2014
Tirsdag 02.

3-MINUTT ved Toralf Cock
HOVEDPOST ved Tobias. "PETERO--132 milliarder til statskassen på 70 ansatte"
Referent
: Ingeborg

Tirsdag 09.

PEISMØTER /KOMITEMØTER
Komiteformenn innkaller og bestemmer
møtested. Presidenten kommer med temaer.
REFERAT og FREMMØTE sendes SNAREST til:
President Ole Herman, Sekretær Tom,
Programsjef Jon Petter og WEBmaster Bjørn
(se mail info nedenfor)

Tirsdag 16.

SYNSPUNKTER PÅ UTVIKLINGEN AV
NORSKE MEDIER ved Journalistikk-lektor
Finn Sjue (om Palestina, overvåkning m.m.)
Ansvarlig : Prigramkomiteen v/Jon Petter
Referent
: Ulf

Tirsdag 23.

BEDRIFTSBESØK på KJØLSRØD GÅRD i Re
MØTESTED: Kjølsrødveien 21, klokken 19oo
Hans Johan forteller om den omfattende gårdsdriften med
spesialisering av potetproduksjon og nisjeproduktet karve.
Opptakingen av poteter er i full gang i september.
Det vil bli servert potetjuice og poteter i mange varianter.
Oppfordring til samkjøring fra Hotellet kl.1830.
DEN DU ER GLAD I INVITERES MED OGSÅ.
OBS: pga servering ønskes påmelding til Hans Anders.

Hele "gjengen" var med på tur til
Oslo hvor bl.a. toppen av
Holmenkollen var "høydepunktet"

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 30.

: Møte/Kameratskap v/Hans Johan
: Jan

STATUS - KOMMUNESAMMENSLÅINGEN
ved Ordfører Alf Johan Svele
Ansvarlig : Ulf
Referent
: Alv

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
8 av 11 sosiale "sofagriser" fra hele verden, tross ulikheten,
fant seg godt til rette hos oss. Mye godt vennskap her......
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene,
Olav for oppsett av månedsbrev og "sleivsparkene".

Fødselsdager i SEPTEMBER
01.
07.
12.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen................... 66
Tom Johansen...................... 58
Toralf Cock........................... 71
Per Halvor Rønningen........... 53
Martin Westbye..................... 62
Torstein Sagen...................... 74

år
år
år
år
år
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

President 2014-2015
Mob 934 40 094

Ole Herman Nordby
ole.herman.nordby@bdo.no.

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 930 81 770

Jon Petter Helgestad
jon.helgestad@h-nett.no

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Det er et faktum at man sjelden blir
midtpunktet i et selskap før man
har forlatt det

Månedsbrev September 2014 er sponset av:

ESPEN ANDRESEN A.S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
Ekornstien 10 - 3080 Holmestrand
tel 33 05 57 93 fax 33 05 67 76 mob 905 19 361
e-post: info@e-andresen-as.no

