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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !

Da klubben presenterte seg.....
Som dere vet ble august en spesiell måned for meg. Jeg
ble sittende ved sykeseng på Vestlandet. Min far gikk bort
den 9. august. I denne situasjonen falt min planlagte egenpresentasjon som fersk president naturlig nok ut av Rotaryprogrammet den 6. august.
Min erfaring ble dermed at det i stedet for presidenten
var det klubben som presenterte seg. Opplevelsen fremsto
som oppløftende. Som jeg skrev i mitt første "Presidentens
Hjørne": Det er "det vi får til sammen som virker".
I mitt fravær og under mitt opphold på Vestlandet trådte
klubbens gode hjelpere til. Torstein var på banen. Likeså
stilte Ole Hermann opp. Og Olav og Tom. Ja enda flere
bidro til at ting kunne gå sin gang. Jeg skjønte derfor fort
at Rotary-skuta var i trygge hender. Dermed kunne jeg konsentrere meg om det mest presserende der jeg oppholdt meg.
Ingeborg steppet inn og bidro på møtet den 6. august
med et modig innlegg om sine dramatiske opplevelser i sommer.
Jeg ble imponert over innsatsen referert i tilbakemeldingene jeg har mottatt, og inntrykket er forsterket gjennom refleksjoner i ettertid.
Jeg sier igjen: Hjertelig takk til dere alle!
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REGULERINGSENTUSIAST
Hvem skulle tro at
kommunalsjef Pål Eggen
egentlig kommer fra Kristiansund? Med bortslipt
vestlandsdialekt og et
brennende engasjement
for Holmestrand, skrøt
han 13.08 patriotisk av
byen vår som en erke-innfødt. --- Det er nå det
Pål Eggen
skjer! I Holmestrand! propaganderte Eggen. Han
innrømmet at kommunen
har måttet gjennomføre
noen tøffe økonomiske
kutt-runder og har en
gjeldsbyrde å dra på. Men
kommunalsjefen understreket enda kraftigere at byen i 2013
setter reguleringsrekord. Det skal bygges og investeres over
en lav sko. Og i fjellet buldrer det fra Jernbaneverkets
enorme stasjonsanlegg. - I sum er dette spennende! Veldig
spennende! Holmestrand i dag har muligheter i morgen,
mente Eggen. Selv var han framtids-optimist.

FORTJENT Paul Harris-utmerkelse

Holmestrand Rotary-klubb har presentert seg - og
presidenten er stolt.
Rotary-hilsen Ivar Jon

IMPROVISERT og SOLID klubbkveld
Siden presidentens egenpresentasjon falt ut av programmet
den 6. august, ble andre klubbkrefter mobilisert. Improvisasjonen ble en vellykket løsning med dramatisk innhold.
Hans Johan trakk i sin "tre-minutter" fram bondens utfordringer knyttet til en streng vinter og våt vår, men hadde
også måttet håndtere gressbrann. På tross av et presset
marked var han nå likevel optimist.
Ingeborg fortalte modig og
medrivende om sine dramatiske opplevelser i sommer. Skyte- og branndramaet som endte med
skuddskade og et nedbrent
hjem, fremstår som nærmest uvirkelig. Men for
Ingeborg var og er dette
realiteter hun må leve
med. Slike opplevelser
trenger å bearbeides i
etterkant. Å fremlegge saken for Rotary medlemmene kunne heldigvis
inngå i det terapiopplegget
hun gjennomfører. Vår sympati og respekt strekker vi så
langt vi makter.
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Den 13. august ble det også utdelt en Paul Harris-utmerkelse til Torstein Sagen. Torstein er overalt, aktiv i lokalpolitikk, lokalt næringsliv og virksomhet i inn- og utland.
For tiden leder han programkomiteen i Holmestrand Rotary
Klubb. Så var det også primært for sitt langvarige og store
engasjement i klubben at han ble hedret med Paul Harris
Fellow. Torstein var ikke tilstede da utdelingen ble kunngjort under forrige klubbregime tidligere i sommer. Presidenten fant det dermed riktig å trekke med past president
(Jan-Arne) under overrekkelsen.

Ser man i Norge ikke skogen for bare trær?
Ja, slik kunne klubbmedlemmene spørre etter å ha hørt på
enda en optimist 20.august, nemlig styreleder i Viken Skog,
Helge Evju. Han snakket enkelt, men med innsyn og klokskap om den for tiden noe knebøyde og kanskje dels treblinde
norske skogsindustrien. Tofte er faktisk etter foredraget hans
lagt ned for godt, og nedleggelsen har ringvirkninger. Likevel
finner Evju lysning i skogen............... fortsetter neste side

Vi må fokusere på muligheter heller enn problemer, fastslo
han, og fortsatte: - Viken Skog med 11 000 skogeiere er
nødt til å se framover. Utfordringene for dagens industri ligger riktignok der: 1. Finanskrisen; 2. Endret virkeforbruk;
3. Det norske kostnadsnivået. Dette stiller tøffe krav til aktør-

Program SEPTEMBER 2013
Tirsdag 03.

3-MINUTT ved Terje Karlsen
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG

Referent
Tirsdag 10.
Helge Evju

: Jon Petter Helgestad

PEISMØTER - Komiteformenn bestemmer
møtested og innkaller. Arbeidsoppgaver blir
sendt ut av Presidenten.
Referat sendes pr. mail umiddelbart etter
møtet til president, sekretær og Bjørn Nymoen.

Tirsdag 17.
ene. Men omstilling kan vi! Ikke bare er tømmerhoggeren
med hest og slede for lengst erstattet, men også mannen
med motorsaga. I dag tar topp moderne hogstmaskiner ut
99 % av virket. Den norske skogen inneholder framtida.
Der er ikke et eneste oljebasert produkt i dag som ikke alternativt kan lages av mer miljø- og klimavennlig trevirke, understreket Evju engasjert. Presidenten takket tradisjonen
tro ærbødig Evju av med edle vindråper, og lot fleipen om
alternativet: en flaske tresprit, forbli fleip.
Eventyret om luftfartsdirektøren som ikke kunne fly
Slik måneden begynte, sluttet den også på foredragssiden:
Med gode interne krefter.
Stig reflekterte 27.august over lavtflygende opplevelser som
togpendler. Er de nye togene egentlig en forbedring mht. komfort? Og hva med reisetiden? Smidige muligheter ønskes!

3-MINUTT ved Øistein B Larsen
EGOFOREDRAG ved Marit Foss.
Referent

Tirsdag 24.

: Ole Johan Klyve

DAMSRØNNINGEN
Leif Kristian Ness, Hillestad Utvikling
forteller om planer for området.
Ansvarlig
Referent

: Marit Foss
: Amund Rudlang

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Ivar Jon Tunheim, WEBmaster Bjørn Nymoen og
Sekretær Svein Otto Schjerven (se mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Otto var mer høytflygende i sitt EGOforedrag, men likevel jordnær. Han kombinerte å gå i høyden med å gå i bredden og dybden. Innledningsvis fikk vi
glimt fra hjemstedet
Otto
Sand i R yfylke.
Familen med Sissel
og tre barn + 5 barnebarn ble også trukket fram. Like så den
tidlige drømmen om
å bli flyger. Men hva
skjer når man må
kaste opp etter hver
av Forsvarets skoleflytimer og ikke avanserer militært lenger enn til visekorporal? Da ender det hele for den som holder fast ved drømmen eventyrlig, med privatfinansiert pilotutdanning, posisjoner som SAS-pilot, SAS-tillitsvalgt, pilotskolesjef og konsernleder i SAS - og som luftfartsdirektør! I tillegg kommer rådgivning og øvrige verv i nasjonal som internasjonal luftfart.
Men i all suksessen har Otto også lært å respektere motvind.
Tøffe satsinger innebærer gjerne prøvelser. Da er det viktig
å være redelig mot ideer man tror på og idealer om hva som
er sant og rett, mente Otto. Han mente også mye annet,
men ikke alt var for MÅNEDSBREV-redaksjonen. Noe hang
igjen i veggene. Å gå på klubbmøter kan fort bli eksklusivt!

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 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 SEPTEMBER
01.
07.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen.................... 65
Tom Johansen....................... 57
Per Halvor Rønningen............ 52
Martin Westbye...................... 61
Torstein Sagen.......................73
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VI GRATULERER
Den som tier stille,
han sier ikke for mye
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