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PRESIDENTENS HJØRNE
"Påske er en smart oppfinnelse"
Det lakker og lir mot lysere tider.
Påskefjellet viser seg fra sin fineste
side og vi går rundt som vandrende
lanterner hele kvelden. Det drypper
fra takrennene og bekkene klukker
under råtten snø. Så har far klister
fra topp til tå uten at det hjelper
nevneverdig - Det er påske det.
Nå starter for alvor innspurten på vårt store
lokale prosjekt - 1000 års stedet. Det nærmer seg
allerede kr. 400.000,- i potten som må sies å være
svært bra. Den første 1:10 bronse statuen av mormor
på sokkel er klar.
Vi har fått bekreftet at kommunen har fått inn og
valgt entreprenør som starter arbeidet 30. mars, og
prisene viser seg å være svært gunstige.
Det store arrangementet vi skal ha 9. april "Nysgjerrig dag - Nysgjerrig natt" tar mer og mer form.
Det tegner til å bli årets kulturarrangement i
Holmestrand. Med Mette Marit i spissen kommer det
ene flotte arrangementet etter det andre på plass. Det
gleder vi oss veldig til.
Håper alle kjenner sin besøkelsestid og stiller
fulltallig opp. Arrangementet starter kl. 12.00, og
slutter ikke før kl. 24.00 midnatt.
Våre møter på hotellet «vakler» videre. Etter å ha
hørt på hotellets representant var det vel ingen som
fikk det store positive kikket. Det virker vel heller som
en styrt avvikling? Dermed bør vi jobbe videre med
alternative tilholdsteder. Blir spennende å se hva som
kommer ut av Ødegårdsbua. Det er et alternativ vi bør
prøve ut.
Vår hjemmeside www.holmestrand.rotary.no
lever - med bilder fra siste begivenheter og pågående
prosjekter er den verdt et besøk. Tror vi er blant de
beste (her også). Alle relevante søk nås lett herfra så
det er en fin start hvis man leter etter Rotary stoff.
Da håper jeg alle får en fin april og ser frem mot
lysere og varmere tider.
Gå ikke glipp av møtene - Terje Karlsen

I Rotary bør vi ha tak i
mennesker med kvalitet i hjertet
Bare den som selv er fri, gleder seg over andres frihet
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Jon Petter (incoming pres.), Bjørn N (incoming sekretær),
Hans, Kaj, Max, Olav, Terje K, har vært på
PETS & Distriktssamling 11/12. mars i Svarstad.
Slike Rotary samlinger gir input og påfyll......
Her er noen klipp fra agendaen:
- Distriktet har noe som heter Ungdoms og Tiltaksfondet
ved Bjarne Velde. Her kan vi søke om tilskudd til lokale
prosjekter - mot rus, stopp dopet og lignende.
- Årsak til medlemsavgang: Svakt lederskap ikke interessant - utilstrekkelig og feil forhåndsinformasjon
- økonomi - jobb/familie situasjon - flytter fra stedet.
Avgang i vårt distrikt 2290 i
Jobb press
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- Hvordan bevare klubben: Gode programmer Godt lederskap - Vennskap - Humør - Kunnskap om Rotary - Involvere (det må skje noe) - Møte i andre klubber.
NB! 121.000 Rotary medlemmer sluttet i RI (world wide) i
fjor, ca. 50.000 av disse døde.
- 6 klubber på verdensbasis har møter hver 14. dag. Dette
er ikke lov for vanlige Rotary klubber.
- Spøkefullt forslag om de som ikke møter:
Bytte ut 3-minutt med en vignett hvor vi snakker om de
som ikke er tilstede.
- I Rotary - hvilke typer trenger vi?
Positive mennesker som går foran og kan stå som eksempler for andre.

og RI har kontor i Zürich med to svenske
damer som hjelper og svarer på det meste
-

og som om ikke det er nok.....
Rotary International i Evanston, Illinois har 19 board of
directors og ca. 500 ansatte. Så her er det bare å ringe!

Vi har fått hilsen fra Chicago.....
Gratulerer med en
vel fortjent PHF!
Månedsbrevet fra
Holmestrand er
fremdeles noe av
det beste vi har.
Jeg er i Chicago
som instruktør, så
det er Rotary
døgnet rundt. Ta
med mine hilsner til klubben, og klem til deg fra Edrund.
Takk for hyggelig hilsen, gratulerer til deg også Edrund med din
PHF som du fikk for en tid tilbake. Hilsen fra HRK ved Olav

ROTARY 2005
Frimerke
kr. 6,00

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

RE ROTARY KLUBB er i god gjenge.......
President Ole Søby rapporterer at klubben har 23 medlemmer, herav 9 kvinner. Møter holdes hver onsdag kl. 1830 i
restauranten i 1.etg. i det nye kommunehuset på Revetal.
Den som er interessert i å besøke RRK bør være oppmerksom på at ikke alle møtene holdes på Revetal. Noen av møtene i mai og juni er gårdsbesøk (18.5), tur til Mulodden
(15.6), befaring nye E18 (22.6). Olav har programmet.

JUST THE FACTS of Rotary World Wide
Du er en av 1.219.532 Rotarymedlemmer i 31.936 Rotary klubber - i 166 Rotary land verden over.

Nysgjerrig dag Nysgjerrig natt
Stort arrangement 9. april
starter kl. 12.00 og holder på til
midnatt.
Kafeer, konserter, stand-up
artister og gjøglershow.
Program finner du på

www.nysgjerrig.no
Fødselsdager i APRIL
03.
08.
09.
15.
30.

Knut O H Gråthen................. 67
Ole Johan Klyve..................... 55
Runar Koldberg..................... 59
Rolf Gustavsen...................... 51
Magne Aven........................... 67
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år
år
år
år

VI GRATULERER!

MØTEPROGRAM - APRIL 2005
Mandag 04. 3-MINUTT ved Magne Aven
LEDIG TIME - Sosial kveld med kaffe/te eller
annet godt drikke i Juno
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Tobias Brodtkorb
Mandag 11. HOLMESTRAND FOTOKLUBB
Fortelling i ord og bilder ved Stein Vadet
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Erik Ekeli
Mandag 18. NORGES PLASSERING mellom
RUSSLAND, EU og USA.....
- utenrikspolitiske forhold sett fra Norge
Vi får igjen besøk av ambassadør
Terje Johansen (som snakket om EU i oktober)
De som hørte Johansen´s interessante foredrag i fjor høst vet at dette er en kveld som
absolutt bør reserveres til Rotarymøte!!
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Hans Petter Harestad
Mandag 25. PEISMØTER - NYE KOMITEER 05-06
Tema: Møteprogram for høsten 2005 dvs:
JULI - DESEMBER. NYE komiteformenn
bestemmer møtested og innkaller.
Referat/Programforslag:
til incoming president Jon Petter Helgestad
Fremmøterapport til sekretær Bjørn Nymoen
Ansvarlig: Komiteformenn
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080
Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøtestatistikk for FEBRUAR - 62,4 %
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Innlegg til månedsbrev nr. 5/2005 sendes redaktøren -

senest mandag 18. april
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 330 50 161 eller e-mail: utleie@limaco.no
privat 330 60412 mobil 901 46852

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

