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PÅSKE ER
OGSÅ SJØEN.....

PRESIDENTENS HJØRNE
April i Rotary er tidsskriftmåneden, eller Magazine
Month som det heter inter nasjonalt. Hva bør dette innebære for hver enkelt av oss? Hvor mange av oss kan for
eksempel med hånden på hjertet si at vi leser Rotary Nor den, eller for den del Guvernørens månedsbrev denne måneden? For ikke å nevne hva vi får med oss de andre elleve
månedene året tross alt består av. Når det gjelder klubbens
eget månedsbrev er det gr eit nok, her har vi et suverent
lokalt produkt med stoff av nødvendighet og interesse for de
fleste av klubbens oppegående medlemmer.
April nærmer seg med stormskritt, noe som for vår
del innebærer kun to - 2 - møter da vår faste møteplass
Holmestrand Fjordhotell er stengt både 14. og 21. april i
forbindelse med påske. Litt markedsundersøkelse har gitt
klar indikasjon på at vi velger denne løsningen denne gangen.
Et gledelig resultat av lokal markedsføring innad i klubben av Rotary Youth Exchange - avdeling sommerleire, er at
tre unge damer drar til henholdsvis England, Frankrike og
Tsjekkia i sommer. Så om vi ikke lykkes i å sende ut en
utvekslingsstudent i år, blir klubben således "sponsoring"
klubb for tre fine ungdommer fra Holmestrand. Håpet er at
vi også kan få høre litt om deres opplevelser i løpet av høsten. Oppholdet i de forskjellige landene er fra en til tre uker.
Fellesmøtet med Inner Wheel 10. mars var både hyggelig og interessant, og ikke minst ualminnelig bra besøkt.
Flott! Resultatet av kveldens utlodning hvor vi var stor
bidragsyter er oversendt Holmestrand og Botne Skolekorps.
Følgelig blir det sendt svar på br ev til Rotary fra HBS om
økonomisk støtte, at dette herved anses imøtekommet.
Friskt i minnet er i øyeblikket en særdeles vellykket
busstur til Galleri Kjeldaas, Hansteensgate 1, Oslo. Vi
var 37 i alt som hadde en hyggelig opplevelse i regi av Programkomiteen med Øistein i spissen. Servering i bussen
både fram og tilbake, mye fin kunst å se - og ikke minst
lærerik innføring i ulike grafiske produksjonsteknikker ved
utflyttet Holmestranding Harald Kjeldaas. Slike opplegg kan
vi godt få flere av. Det ble underveis treffende kommentert
at her trengs ikke engang mål og mening - det holder med
godt selskap og servering av rødvin. Da vi kom hjem hadde
solen gått ned!

Med Rotaryhilsen - Terje

Service
Above
Self

PETS og DISTRIKTSSAMLING
i Stavern 7. og 8. mars
Incoming president Martin deltok fredag og lørdag og hadde
med seg følgende klubbmedlemmer:
- Espen fra Samfunnskomiteen,
- Bjørn G fra Møte og Kameratskap,
- Jon Petter - visepresident/programkomiteen.
De tre sistnevnte deltok i gruppemøter og på samlingen forøvrig på lørdag.
På fredag ønsket DG Jan M Wesenberg velkommen. Vår
incoming guvernør Finn Otterstad ledet deretter møtet. Han
informerte om distriktets og klubbenes motto og føringer.
Verdenspresidentens (2003-2004) ord LEND a HAND la
han stor vekt på. Ordet kan oversettes med følgende "ta i et
tak - eller gi en hjelpende hånd.
Andre mål var som vi tidligere har hørt om......
Innsamling til Polio Plus med 500 kroner pr. medlem
innen 100-års jubileet.
Øke kvinneandelen i Rotary.
Øke antall medlemmer med 3%.
På lørdag ble det holdt informative gruppemøter for de
forskjellige komiteene.
Etter lunsj var det plenumsmøte med en oppsummering
og korte referat fra de forskjellige gruppene.

www.Rotary.org
er vel verdt et besøk fra tid til annen. Under NEWS finner
du en interessant notis om Norge og hvordan flere klubber i
Østfold har samlet inn midler til PEFC (Polio Eradication
Fundraising Champaign).
Lokale artister har bidratt med talent og reproduksjoner som
totalt har blitt til 172.500 kroner.
PEFC komiteen i Norge har som vi vet, satt seg som mål og
få inn 500 kroner for hver av norges 14000 Rotary medlemmer. Dette vil tilsammen bli 7 millioner kroner. Et ambisiøst mål som det ser ut som vi skal nå gjennom klubbenes
kreativitet og arbeide.

HYGGELIG HILSEN.....
til president Terje fra Distriktsguvernøren i distrikt 4450 i
Lima - Peru
Dear Friend - Amigo,
In these moments og so much danger por humanity, we want
to unify our hands, our thoughts, our hearts so that
comprehension of those who are right and those who are not
illuminates our minds and that peace reigns in the world.
That all men and women sew "The Seeds of Love".

Regards - Saludos Cuillermo Romero Chigne

ROTARY 2003
Frimerke
kr. 5,50

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

APRIL.....var årets andre måned i romertiden,

Møteprogram APRIL 2003

Navnet har sammenheng med det latinske ordet aperire
som betyr åpne eller klargjøre.
Hos Snorre blir april omtalt som snipemåned og såmåned.
En annen gammel betegnelse er fåremåned som viser til at
sauene lammer på denne tiden av året.

Mandag 07. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
GÅRDSFORVALTER - HVA ER DET?
ved Jon Petter Helgestad

HISTORISKE HENDELSER i APRIL.....
6.4.1896:
30.4.1898:
26.4.1910:
15.4.1912:
5.4.1927:
9.4.1940:
4.4.1949:
12.4.1961:
4.4.1968:
30.4.1975:
22.4.1977:
26.4.1986:
7.4.1990:

Olympiske leker i moderne tid starter i Athen
Stemmerett for menn over 25 år innføres i Norge
Bjørnstjerne Bjørnson dør i Paris
Titanic forliser. 1500 omkommer, 700 reddes
Slutt på brennevinsforbudet i Norge
Tyskland okkuperer Danmark og Norge. Blücher
senkes av norske militære i Drøbaksundet
NATO blir proklamert - 12 land undertegner
Jurij Gagarin foretar verdens første bemannede
romferd med romfartøyet Vostok I
Martin Luther King blir skutt i Memphis
SørVietnam kapitulerer - Vietnamkrigen er slutt
Blow Out på Bravoplattformen i Nordsjøen
Kjernekraftverket i Tsjernobyl eksploderer
Scandinavian Star brenner. 159 omkommer

Tiden kan man ikke overvinne....
bemerk også at.....
de som ikke finner tid til trening,
vil ofte før eller siden måtte finne
tid til sykdom

Fødselsdager i APRIL
03.
08.
09.
15.
30.

Knut O H Gråthen............ 65
Ole Johan Klyve................ 53
Runar Koldberg.................57
Rolf Gustavsen..................49
Magne Aven...................... 65

år
år
år
år
år

Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Øivind Haugen
NB! HUSK STYREMØTET umiddelbart etter ord. møte.
Mandag 14. MØTEFRI (hotellet er stengt)
Mandag 21. MØTEFRI (2. påskedag)
Mandag 28.

PEISMØTER - NYE KOMITEER

Se ny organisasjonsplan (vedlagt)
Tema: Møteprogram for høsten 2003
dvs. JULI - DESEMBER
Komiteformenn (de nye for 2003-2004)
bestemmer sted og innkaller
VIKTIG - referat/programforslag leveres til incoming
president Martin Westbye
- fremmøterapport til sekretær Jan
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

Likestillingsombudet er en liten etat
med 10 ansatte,

"ni kvinner og en mann"
Fremmøtestatistikk for februar - 61,1 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 4/2003 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 05/2003 sendes redaktøren

senest mandag 21. april:

-

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852

Velkommen til våre

TIGER BUTIKKER

Esso Norge AS - www.esso.no

