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MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - MANDAGER KL. 1900.

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotarianere - Tiden går, også i Rotary.
Vår incoming president Terje Karlsen har vært på PETS
(distriktssamling) og fått sine instrukser for sitt Rotaryår og
hvor viktig det er at komiteene fungerer.
Komitesammensetningen for 2004-2005 er på plass.
Jeg vil derfor minne om at formennene i de respektive komiteer gjør en jobb ut av peismøtet slik at møteprogrammet
for første halvår kommer på plass. Dette letter arbeidet til
formann i programkomiteen og presidenten. Referat fra peismøtet må sendes til incoming president Terje Karlsen.
Jeg minner om at dere som har ansvar for gjøremål på
møtene, gjør jobben, eller selv sørger for å finne stedfortreder.
Rekruttering av nye medlemmer. Temaet har vært
oppe flere ganger. Har vi riktig antall medlemmer eller skal
vi øke? RI og distriktet ønsker generelt et økende medlemstall. Vi i HRK har i år hatt noen utmeldelser, og vi vil få
flere. Det dannes ny Rotary klubb i Re, og vi har fått signal
om overflytting av medlem(er). Vi har ingen medlemmer fra
Hof, dette bør vi rette på - kom med forslag.
Forslag til nye medlemmer Husk at den du foreslår - IKKE skal
spørres først. Send forslaget til klubben ved Terje Andersen, når klubben
gir klarsignal kan det foreslåtte medlemmet forespørres om medlemskap.
Påsken nærmer seg og noen etterlengtede fridager kommer godt med,
enten de tilbringes på fjellet, ved sjøen
rundt båten, eller hjemme i hagen.

God Påske - Martin

STYREMØTEREFERAT 1. mars 2004
Understrekede møtte: Martin, Espen, Jan, Terje A, Ole
Herman, Terje K, Jon Petter, Bjørn N, Olav, Tor
Sak 1:
Møtelokale - Prisøkning
Det har kommet nytt tilbud vedrørende neste års leie av
møtelokale på Holmestrand Fjordhotell. Kr. 500,- pr. møte
inkludert kaffe - Aksepteres av styret.
Sak 2:

Permisjon - Timmy Breen Nilsen

Timmy innvilges 2 måneders permisjon iht søknaden.
Sak 3:

Nye medlemmer

Terje A informerte. Klassifikasjonskomiteen har 6 nye kandidater i "banken". Det er ønskelig med 3 nye medlemmer.
Liste sendes til medlemmene for mulige innvendinger. Videre kontakt gjennom klassifikasjonskomiteen og faddere.
Sak 4:

Eventuelt

a. Øistein jobber videre med Uganda prosjektet og mulighet
for Matching Grant og bidrag fra distriktet.
b. Presidenten har purret på Graff vedrørende Rotarys
sommercamp programmer.

Sekretæren 1.3.04. Alv
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UGANDA PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet - av Øistein
I 1997 var jeg med på å starte en farm for roseproduksjon
ved Entebbe i Uganda. Selskapet som ble etablert - Jambo
Roses Ltd. - var et samarbeid mellom ugandiske og norske
interesser og vi fikk støtte fra NORAD til infrastruktur - dvs.
veier og elektrisitet. Farmen ligger langt ute på landsbygda
i et område med svært stor arbeidsledighet.
Vi har nå bygget 90.000 kvm veksthus og våre 220 ansatte produserer over 20 mill. roser pr. år. Dette har gitt
store ringvirkninger i området, og for noen år siden ble det
etablert en barneskole - Nsimbi Education Centre med 140
elever. Senteret har 9 lærere, 2 kokker og 12 andre ansatte
som hjelper til med produksjon av mat på areal som er dyrket opp. Dette for å kunne gi elevene ett måltid pr. dag.
Ellers mangler de det meste. Ingen elever har egne lærebøker - det finnes kun ett eksemplar som læreren benytter.
De mangler toaletter, har ikke skikkelig rent vann, har ingen mulighet for ballspill, mangler kopimaskin og PC, og
har kun en skolebygning med tak (ingen vegger).
Holmestrand Rotary Klubb har bevilget USD 3.000 til
denne skolen. USD 1.500 kommer fra klubbens egen kasse
og USD 1.500 kommer fra firmaer som ønsker å gi en hjelpende hånd via vår klubb. Beløpet skal benyttes til innkjøp
av lærebøker, skrivesaker, vanntank og pumpe for å sikre
rent drikkevann samt et lite beløp til fotballer og leker. Vi
har fått oversendt detaljert budsjett og kostnadsoverslag for
dette. Samtidig er det et sterkt ønske om å skaffe midler til
en kopimaskin og en PC slik at opplæringen kan bli mer
effektiv. Proformafakturaer for dette har vi også fått.
HRK har etablert kontakt med den Rotaryklubb som ligger nærmest skolen - Rotary Club of Muyenga, district 9200.
Vår kontakt er mr. David Balaka og han sier i sin mail: The
Club is also very enthusiastic about establishing a "matching grant project".
De midler vi har stillet til rådighet vil bli overført den
lokale Rotary klubb i denne uke. De vil følge opp bruken av
pengene, og samtidig vil vår daglige leder i Jambo Roses
følge opp prosjektet.
HRK er av den klare oppfatning at en støtte til Nsimbi
Education Centre er et viktig prosjekt og en god oppfølger
av mottoet "Lend a hand". Vi håper at vi kan få flere hender
med oss i arbeidet med å gi kunnskap til innbyggerne i et av
verdens fattigste land. Kunnskap er etter vår mening den
eneste vei ut av fattigdom og frem mot en bedre fremtid.

17.3.04 Øistein
ROTARY.........2005
En liten gutt får motvillig
vaksine i den borgerkrigsrammede byen Bouake på
Elfenbenskysten. 30.000
helsearbeidere er på plass
i landet for å vaksinere 4,6
mill barn mot polio.

ROTARY 2004
Frimerke
kr. 6,00

Lend a Hand

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

NÅR JENTENE ER STØRST......
Vi går på klassetrinnet der jentene er størst,
vi rekker dem til haken og de er best og først.
De fleste har fått pupper og sminker seg på do,
mens vi har pipestemmer og trettisju i sko.
Vi henger liksom etter i alt de skal ha gjort,
de denger oss i slosskamp og løper kjempefort.
De danser og de kliner og tenker romantikk,
mens vi vil spille fotball og gjøre skateboard trick.
De sier vi er teite og ikke skjønner no´,
men gutter skjønner masse med trettisju i sko.

av Per A Prydz

BESØK I
ANDRE KLUBBER
Johan Dahl fortalte om sine besøk i
Fulham Rotary Club. Hele 3 påfølgende ganger var Johan på lunchmøtene til en særdeles trivelig og
gjestfri Londonklubb.
Johan fikk overrakt klubbens banner og vi går ut fra at HRK sitt banner nå pryder talerstolen til Fulham.
Besøk i andre Rotary klubber anbefales alle som er ute å
reiser. En fin måte å få ny input i sitt Rotary liv.

MØTEPROGRAM - APRIL 2004
Mandag 05. 3-MINUTT ved Amund Rudlang
TAPAS og SIESTA i SPANIA ved Olav
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Reidar Næss
Mandag 12. MØTEFRI (2.påskedag)
Mandag 19. 3-MINUTT ved Bjørn Nymoen
KOMMUNE og FYLKESNORGE OM 10 ÅR
betraktninger ved Arne Lunde
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Ole Herman Nordby
Mandag 26. PEISMØTER-PLANLEGGING av nytt Rotaryår
NB! Nye komiteformenn er ansvarlig for
innkalling og møtested. Referat/Fremmøte
sendes til sekretær Alv, incoming Terje K
og formann i ny programkomite 2004-2005
Ansvarlig: Komiteformenn
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

Ungdommen er Rotarys fremtid....

Fødselsdager i APRIL

Dagens unge må få kjennskap til Rotary mens de er unge og
før de blir invitert som medlemmer. Vi bør derfor starte vårt
virke der ungdommen er og på ungdommens premisser.
Rotary må tilpasse seg ungdommen, ikke omvendt.

03.
08.
09.
15.
30.

sitat fra Årboken

Knut O H Gråthen................. 66
Ole Johan Klyve..................... 54
Runar Koldberg..................... 58
Rolf Gustavsen...................... 50
Magne Aven........................... 66

VI GRATULERER!
apropos sammenslåing.....
En får ikke et godt fotballag
av å slå sammen to dårlige

Fremmøtestatistikk for februar - 57 %
MÅNEDSBREV 4/2004 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 5/2004 sendes redaktøren -

senest mandag 19. april:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852
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