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Service
Above
Self

PRESIDENTENS HJØRNE

FORSLAG TIL NYE REFLEKTANTER

Kjære Rotary venner!

Vi har fått inn 11 aktuelle navn som forslag til nye medlemmer (reflektanter). De fleste i 40 årene så her blir det
stor forbedring på snittalderen.

Så er jo påsken også unnagjort og vi nærmer oss våren
med stormskritt selv om vi fikk en masse snø på kort tid i
påskeuken. Jeg ser i hvert fall frem til våren mer og mer
for vært år. Dette gjør jeg vel kanskje for det jeg blir eldre
hver gang våren kommer ?.
Håper dere alle har hatt en fin påske med noen vel fortjente fridager. Det har gått noen uker siden vårt forrige
Rotarymøte, men nå er vi i gang igjen og det er bra.

Fra Guvernørens ukesbrev har jeg sakset følgende:
HAR DERE LEST KORTVERSJONEN AV BIOGRAFIEN OM
PAUL HARRIS side 73 til 75 i Årboken ???
Denne hjelper oss å få tak i plattformen for alt Rotaryarbeidet i verden. Det er viktig å kjenne fortiden når vi
skal utforme Rotary´s strategi framover !!!
Les om:
✔ Resultatet av en god oppvekst hos besteforeldrene
✔ Om fem læreår i ulike bransjer
✔ Ideen til Rotary
✔ Om de fire gründerne som ble til mange fler
✔ Om tjenesteidealet Service Above Self!

Dette er bra. Klubben er levende og vital den, men vi
trenger hele tiden å få inn nye yrker og klassifikasjoner. Stå
på, vi tar gjerne i mot enda flere forslag.
For klassifikasjonskomiteen Espen

HILSEN FRA SØR AFRIKA
Olav, litt sent å ønske god påske kanskje - men det kommer
vel flere! Oppholdet i George går mot slutten og vi er hjemme
tidlig april. Ser dere endelig har fått etterlengtet vinter...
Bildene viser:

Jeg tar fram Paul Harris ideer om dagens connected
thinking for å se at dagens unge yrkesutøvere trenger Rotary mer enn noen gang i forhold til tverrfaglige løsninger
og behovet for å gjøre noe godt i verden !!!
Til sist vil jeg få nevne vår Internett side

www.holmestrand.rotary.no
Bruk denne aktivt, der finner du referatene fra styre, peis
og medlemsmøter m.m.
Rotary hilsen Bjørn

INFO OM SUMMER CAMPS
På vår Internett side www.holmestrand.rotary.no nesten helt øverst så finner du linker til en oversikt over alle
leirene som Rotary arrangerer for ungdom til sommeren.
Du finner også en link til mer utfyllende info om opplegget.

en del av den norske gjengen etter turnering på Oubaai
(4 fra Holmestrand!). Jeg har forresten fått skap på Oubaai
Golf Resort mellom Ernie Els og hans far!!

Dette er et veldig positivt opplegg for ungdom mellom 15
og 25 år som kan få muligheten til å delta på en av Rotary´s
mange sommerleire. Dette kan bli ungdommenes mulighet
til å bli kjent med andre ungdommer fra hele verden. Her
får de bruke språkkunnskapene sine, og de får garantert
gode opplevelser for livet. Leirene er bl.a. i Sveits, Tyskland, USA, Canada og Italia.
Fint hvis du kan promotere dette til ungdommer som du
kjenner i den aktuelle aldersgruppen. Det hele starter i
juni, så det gjelder og handle raskt.
Hilsen Bjørn

FLOTT MEDIEOMTALE.....
Espen fikk til en meget flott omtale i Jarlsberg Avis på
Lørdag 8. mars. Her fikk vi fram noe av det flotte arbeidet
Rotary gjør for ungdom rundt om i verden. Stor takk til
deg Espen.

Eva og meg på Rondebosch i Cape Town med baksiden av
Table Mountain i bakgrunnen.
Sees snart! (har 3 Rotary møter hittil i mars)
Golf Park 49, 24. mars 2008................Hilsen Terje A

ROTARY 2007-2008

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

Du er en suksess hvis du står opp
om morgenen og går til sengs om
kvelden, og i mellomtiden har gjort
det du ønsker å gjøre
Bob Dylan

Hvilket kjønn har datamaskiner?
Kvinner er enige om at datamaskiner må være hannkjønn.
Årsakene er klare:
✔ Man er nødt til å tenne dem for å få oppmerksomhet.
✔ De innholder masse data de selv ikke forstår.
✔ Det er meningen at de skal hjelpe deg med problemer,
men det meste av tiden er det de som er problemet.
✔ Så snart du har skaffet deg en, innser du at hvis du hadde
ventet litt lenger så kunne du fått en bedre.
Menn har den motsatte oppfatningen. De mener datamaskinen er hunnkjønn:
✔ Bare skaperen forstår deres indre logikk.
✔ De bruker et uforståelig språk til å kommunisere seg i
mellom.
✔ Når du har skaffet deg en må du bruke halvparten av
lønnen på å kjøpe ekstrautstyr.
✔ Selv den minste feil blir lagret i langtidshukommelsen og
kan hentes fram når som helst.
mvh Kaj

I et sykt menneskes liv, kan et
halmstrå være en bjelke

Fremmøte i Februar - 61,5%

MØTEPROGRAM - APRIL 2008
Mandag 07. PDG EDRUND OLAISEN med ansvar for
internasjonal tjeneste orienterer oss om
MATCHING GRANT spesielt, og sitt
ansvarsområde generelt.
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Tom Johansen
Mandag 14. 3-MINUTT ved Arne Johan Bu
EGO/YRKESFOREDRAG av
Jon Petter Helgestad
Referent

: Amund Rudlang

Mandag 21. BIOSEPERATOR - Bjørn Bu viser film og
forteller om sin oppfinnelse. Den skiller
emballasje fra innhold, og benyttes til
fornybar energi
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Martin Westbye
Mandag 28. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Torstein Sagen
Referent

: Kaj Haagensen

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fødselsdager i APRIL
03.
08.
30.
30.

Knut O H Gråthen................. 70 år
Ole Johan Klyve..................... 58 år
Magne Aven...........................70 år
Arne Fladby........................... 64 år

VI GRATULERER
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
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Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: olav@limaco.no
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