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PRESIDENTENS HJØRNE

ROTARY TILBAKE I AFGHANISTAN

I skrivende stund har vi i år lagt bak oss bare ett sommer møte. Som dere sikkert har fått med dere, har vi i år innskrenket til kun to møter i juli.

Etter 24 års opphold har nå Rotary Club of Kabul startet
opp igjen i mars måned 2003. Dermed er Rotary representert i 166 land. Kabul klubben eksisterte fra 1968 til 1979,
men krig og ustabilitet i landet gjorde det umulig for klubben å opprettholde driften etter 1979.
Klubben har 41 medlemmer og er lagt under distrikt 3270
i Pakistan. Den er sponset av Rotary Club of Hayward Sunset
i California, USA.

Det første møtet hadde vi på vår hytte på Løvøya med en
brukbar oppslutning, hvor også flere av våre damer var med.
Så gjenstår det å se hva båtturen bringer. Blir været bra
tror jeg Møte og Kameratskapskomiteen med Bjørn G i spissen får full klaf f denne kvelden. Har dere savnet de to andre møtene vi "burde" hatt, eller har noen innvendinger til
møteoppsettet i juli er det bare å si i fra slik at dette kan
rettes opp til neste år.
Av Rotary saker har jeg jobbet med å få deltakere til å
reise på Distriktskonferansen siste helgen i august. Selv er
jeg dessverre forhindret fra å delta, men incoming president
Terje K og Sekretær Alv med ledsagere reiser sammen med
vår redaktør Olav.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt god sommer.

Med Rotaryhilsen - Martin
--------------------------------------------------------------------

ÅRBOKEN (matrikkelen) har kommet!
De av dere som var på det
siste møtet i juni (presidentskiftet) har også fått årboken utdelt.
Pass på at du får ditt eksemplar og kontroller at din oppføring stemmer med de data du
har oppgitt.
Eventuelle rettelser meldes
snarest til sekretær Alv, eller du
kan selv gjøre dette via e-mail til
Rotary´s Medlemsservice.
Info om dette står på første
side (cover innside) i Årboken.

Selv om Rotary har vært ute av Afghanistan i en lang
periode har Rotary Foundation arbeidet aktivt med utryddelsen av polio i landet og også vært tungt inne med hjelp
på flyktningesiden.

Den som anser seg som ferdig
utdannet, er ikke utdannet, men
ferdig.

HYGGELIG HILSEN fra Marte
Kortet er stemplet Trebic 7.7.03 Ceska Republika og adressert til past president Terje.

OFFICIAL DIRECTORY 2003-2004
Sekretær Alv har boken
som gir deg full oversikt over
Rotary klubber verden over.
Her finner du navn på klubbene, adresse, møtedag, sted
og tid. Besøker du en utenlandsk klubb blir du garantert
tatt godt i mot.
Husk å ta med "medlemsbeviset" og "knappen" som viser ditt Rotary medlemsskap.
Det er også lurt å ta med
ett klubb-banner.
Boken lånes ut til den som ønsker dette. Det er bare å
ringe Alv for dere som skal ut i verden og samtidig besøke
andre Rotary klubber.

Det er Marte Løvald Andresen som hilser oss med følgende:
Hei! Nå er jeg i Tsjekkia med Rotary, og her er det kjempefint. Vi er 20 forskjellige nasjonaliteter (+ noen utvekslingsstudenter), og vi er mellom 16 og 18 år alle sammen.
Hittil har vi sykla 75 km (25 km hver dag), og besøkt en
glassfabrikk, en by kalt Telc, og to slott. Alle snakker bra
engelsk og samholdet er utrolig (ubeskrivelig) bra. I morgen
skal vi ha en pause i syklinga, og da skal vi på shopping.
Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg valgte denne turen,
og tusen takk for pengene.

Marte
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Lend a Hand

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

LEIE MISFORSTÅELSER.....

Møteprogram AUGUST 2003

Det gjelder å kunne de nasjonale skikkene.
Uskrevne lover florerer - her er et par eksempler.
PROSTITUERTE:
En japansk delegasjon kom til Norge for å se på sykehusdrift, men japanerne syntes det var veldig rart at nordmenn
tillot prostituerte å jobbe rett utenfor sykehuset.
Årsaken var at sykepleierne sto utenfor sykehuset og
røykte. I Japan er det å røyke på gaten ensbetydende med
å være prostituert.
TOMMELEN OPP:
I vår kultur betyr det å holde tommelen opp noe positivt.
Slik er det ikke alle steder.
En amerikaner var på haiketur i Nigeria. En lastebil
med nigerianere stoppet og banket opp amerikaneren. Tommelen opp betyr der det samme som når vi viser finger´n.
Også i Tyrkia er det slik.
I Japan betyr det å holde tommelen opp at du skal ha
fem av et eller annet. Er du på japansk pub og holder tommelen opp, skal du ikke se bort fra at du får fem øl.

Mandag 04. 3-MINUTT ved Ole Wathne
NATTERAVNER.............
ved Terje K, Magne og Arne Martin
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Lars Tveito
Mandag 11. 3-MINUTT ved Max Trandem
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Ole Søby
Mandag 18. UNGDOMSUTVEKSLING - CAMP
ved Stein Graf - Sem Rotary Klubb
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Johan Svele
Mandag 25. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
LEDIG TIME - PUBKVELD i Juno eller på
"terrassen" om været tillater.
BILFRI hyggekveld med godt drikke.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap

Det er større ting enn penger her i
livet - strømregninger for eksempel

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.

Fødselsdager i AUGUST
02.
16.
26.
28.

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Per Jan Jørgensen.................75 år
Arne Lunde............................ 51 år
Tor Tingbø............................. 56 år
Kjell Munthe.......................... 73 år

Fremmøtestatistikk for juni - 63 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 8/2003 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 09/2003 sendes redaktøren

-

senest mandag 18. august:
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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