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MØTET 8. AUGUST

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Tiden går ikke, - den kommer, og den kommer fort. Drøye
10 uker til så er antakelig løypemaskinen ute igjen. Hvor
ble sommeren av? Har dere fått brukt båten? For min del
blir det noen dyre timer på sjøen, men det blir sikkert bedre
neste år.
Jeg minner igjen om "opplæringsmøte" som distriktet
arrangerer den 15. september i Porsgrunn kl. 18oo-21oo.
Vi er foreløpig bare 2, men påmeldingsfristen er ikke før den
12. september så det er fremdeles mulighet til å melde seg
på. Det er plass til alle!
Jeg tok opp spørsmål rundt protokolloverrekking i forrige månedsbrev. Det kan vi bare glemme da møtereferatene blir oppbevart elektronisk. Vi tar heller en muntlig
tilbakemelding på årsmøtet.
Dette skrives 23. august, og vi allerede hatt to glimrende
"forelesere". Per Arne Sæther`s orientering om korpsbevegelsen i Holmestrand/HUK klarte han å gjøre både
morsom og interessant. Ambassadør Per Kristian Pedersen´s
foredrag om landene og "demokrati" i Nord Afrika var jo midt
i blinken med tanke på alt det som foregår der nede nå. Jeg
har fått skissen til program for resten av året og vi har mye
interessant å se frem til.
Jeg drar alene på Distriktskonferansen, og det blir styremøte umiddelbart etter møtet 5. september. Agenda til
Peismøtet kommer senere.
Med Rotary hilsen Tor

Nåværende
president tidligere flyger

På møtet 8. august
var
det
både
VINGEFLUKT og
BAKKEKONTAKT en tilsynelatende
paradoksal kombinasjon,
men omforent hos
Tor Tingbø.

Vår nye presidents
egenpresentasjon
bød på nøkter ne
fakta og muntre
historier fra hans
“løpebane” – eller
kanskje heller “ballistiske svev”?
Mange spennende
år som flyger hos
Forsvaret og senere
SAS, gjenspeilet flotte opplevelser fra et krevende fagområde i rivende utvikling. Jeg har hatt fantastiske arbeidsplasser, sa Tor. Han siktet både til internasjonal erfaring og
avanserte cockpitmiljøer. Samtidig har Tor beina på bakken. Han er seg bevisst både sin lokale Holmestrands-arena
og sine Egersunds-røtter med tilhørende dialekt.

Service
Above
Self

BEGYNTE DUALISTISK
med Tobias’ “3 Minutter”.

Tobias
3-minutter

På den ene siden modifiserte
han
tidligere
utslippskritikk av Hydro.
På den andre siden fastholdt han tankekors
knyttet til industriens
miljøutfordringer.

LUFTIGE VYER med
FOTFESTE opplevde vi
også som kombinasjon på
det etterfølgende møtet 15.
august. Denne gang var
det ingen jetstrøm, men
ventilluft fra Per Ar ne
Sæthers musikalske presentasjon av taktfast
hornblåsing, alt dreide seg
om. Historien om korpsbevegelsen i Holmestrand
var vellaget og velsmakende! HUK-entusiasten
gav oss forståelse for både
den oppofrelse som ligger bak innsatsen og for musikkgleden
og alle positive, kulturelle ringvirkninger denne nærmiljøbevegelsen gir.

Entusiast!

ET JORDNÆRT OVERBLIKK fremsto som nok en dikotomi på møtet 22. august.
Tidligere ambassadør Per
Kristian Pedersen foredro
innsiktsfullt om det dagsaktuelle, nord-afrikanske
politiske landskap. Han
vekslet mellom analytisk
oversiktsperspektiv og
Egne
egne, nære opplevelser og
erfaringer erfaringer fra opphold bl.a.
diplomatisk
i Tunisia. Innlegget tilegperspektiv
net Pedersen vårt tidligere
medlem Johan Henrik
Dahl, som han omtalte i
respektfulle og rosende
ordelag. Gir pågående endringsprosesser i Libya,
Egypt og andre nærliggende stater håp om varig
demokrati? Pedersen var reservert. Motkreftene er mange
og inngrodde. Men nettopp derfor er det også viktig å ikke
oppgi håpet.
(tekst og bilder Ivar Jon)

ROTARY 2011-2012

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

43 - ET STABILT TALL.....

Møteprogram SEPTEMBER 2011

og vi har en trivelig Rotary klubb med interessante møter.
MEN...mange deltar ikke på møtene, og derfor er vel tiden
overmoden for å ta et krafttak å styrke klubben med flere
nye medlemmer ?

Mandag 05. FØR KOMMUNEVALGET. Valget i
Holmestrand 2011 v/redaktør Knut Evensen

Klubben har pr. dags dato følgende
aldersfordeling:
4 medlemmer i 40 årene
(4)
14 medlemmer i 50 årene
(15)
18 medlemmer i 60 årene
(17)
5 medlemmer i 70 årene
(5)
2 medlemmer i 80 årene
(2)
Arne Johan er den yngste med 45 år,
Per Jan Jørgensen den eldste på 83.
GJENNOMSNITTALDEREN i 2011 er 61,09 år (60,65)
Tallene i (parentes) er fjorårets tall.

Bøker er bra nok på sin måte, men
en fattig erstatning for Rotarylivet
R L Stevenson (lett omskrevet)

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

Øistein B Larsen.................... 63 år
Tom Johansen....................... 55 år
Per Halvor Rønningen............ 50 år
Martin Westbye...................... 59 år
Torstein Sagen....................... 71 år

Ansvarlig
Referent

: Ivar Jon Tunheim
: Svein Otto Schjerven

Mandag 12. Med UTENRIKSDEPARTEMENTETS
utrykningsenhet (URE) til Japan, mars 2011
Ved Utviklingsdirektør Sigurd Røed Dahl i
Helsedirektoratet.
Ansvarlig
Referent

: Torstein Sagen
: Terje Karlsen

Mandag 19. PEISMØTER - Komiteformenn bestemmer
møtested og innkaller. Arbeidsoppgaver vil
bli sendt ut av presidenten.
Referat sendes pr. mail umiddelbart etter
møtet til presidenten og Bjørn Nymoen.
Mandag 26. Befaring på NYE SKOLEANLEGGET og
FLERBRUKSHALLEN ved Holmestrand
Videregående skole
Ansvarlig
Referent

: Alv Smith Johansen
: Tobias Brodtkorb

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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President 2011-2012
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Sekretær 2011-2012
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Arne Fladby, tel 33 05 21 78
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Programsjef 2011-2012 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
e-mail: torstein.sagen@c2i.net
Redaktør Månedsbrev
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Olav Georg Dalseth,
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DU RINGER - VI BRINGER!
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

