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PRESIDENTENS HJØRNE
Hei Holmestrands Rotarianere
Vi starter nå på Rotary Centennial Year (2004/05) - som
president Glenn E. Estess Sr. så kledelig har valgt å kalle
"Celebrate Rotary". 23. februar er Rotary International 100 år.
Vi velger selv om det skal bli et ordinært rotary år - eller
om vi skal gjøre noe mer ut av året. Jeg ønsker at dette skal
bli et år vi vil tenke tilbake på som året med det lille ekstra.
Mange klubber har store ambisjoner - som f.eks. klubb
4340 i Chile. De vil sammen med klubb 4860 i Argentina få
klatreeksperter til å plante et Rotary flagg på Aconcagua den høyeste toppen på Andesfjellene.
På andre siden av skalaen vil mange klubber gå igjennom året som et vanlig ordinært Rotary år.
Det lille ekstra jeg ønsker vi gjennomfører dette året er
deltakelse i Øistein's Ugandaprosjekt (allerede i gang) som
er i samarbeid med den lokale Rotaryklubb og Nsimbi
Education Centre. Lokalt se om vi kan bidra til å hjelpe
kommunen med 1000-års stedet, og ikke minst arrangere
en 100-års fest.
Vi har også diskutert om vi skal revitalisere Holmestrand
Rotary Klubb´s oppmerksomhetspris. Vi vil jobbe videre med
nye og gjerne yngre medlemmer. Det er viktig at alle engasjerer seg i dette og kommer med forslag til aktuelle kandidater.
Grunnlaget for et vellykket Rotary år er som alltid de
ukentlige møtene. Det er mitt ønske at vi dette året trekker
på egne ressurser som forteller om sin arbeids-/livs situasjon. Johan Dahl var sist ute med en fantastisk repetisjon
av sitt liv i utenrikstjenesten. Å få innblikk i et så eksotisk
og spennende livsverk gjør at man er mer enn motivert til
neste møte. Det får en også til å reflektere over hvor lite
man egentlig kjenner sine egne klubbmedlemmer. Mitt mål
for året blir derfor å sørge for at enda flere får anledning til
å dele sine erfaringer med oss andre.

Service
Above
Self

En hilsen fra guvernøren
Takk for tilsendt månedsbrev, Både form
og innhold varmet en påtroppende guvernør langt inn i Rotarysjelen.
Jeg ønsker Holmestrand Rotary Klubb
lykke til med sin beslutning om å ta inn
kvinnelige medlemmer og gleder meg til å
samarbeide med klubben i året som ligger foran oss.
EN LITEN BØNN TIL SLUTT:
Den 3-4 og 5. september avholdes Distriktskonferansen
i Skien. Det tar en time å kjøre via Hvittingfoss og legg
merke til at i tillegg til de "offisielle" representanter, håper vi
på oppslutning fra andre medlemmer som ikke har anledning til å delta fullt ut. Deltakelse lørdag og/eller søndag i
det offisielle programmet koster ingenting utover bensin til
bilen. Ta med ledsager og la oss fylle opp Ibsenhuset (som
tar ca. 700). Programmet burde friste en aktiv klubb som
Holmestrand.

Vennlig hilsen Nils-Petter Svanholm guvernør D-2290

Referat fra styremøte 7. juni.
Uganda prosjekt:
Klubben har p.t. gitt kr.10.000,- til prosjektet. Øistein tar
kontakt med Edrund Olaisen vedr. Matching Grant og event.
bidrag fra distriktet, samt utarbeider kostnadsoverslag på
vanntank, kopimaskin etc., som skolen trenger.
Det er en viss interesse for en tur til Uganda for å se på
prosjektet. Øistein sjekker tider og priser.
100 års jubileum:
Møte og Kameratskap tar ansvar for arrangement koblet opp
mot Uganda prosjektet. Lage en stilig fest. Presidenten tar
kontakt med Sande RK for å se på mulig felles fest.
Rotary Foundation:
Det ble vedtatt å gi NOK 5.000,-. Samtidig gis det NOK
2.500,- til Uganda prosjektet. Dette meddeles guvernøren.

Vi vil også søke å gjøre Rotary mer kjent ute blant
folk flest. Bl.a. kan Polio Pluss prosjektet profileres som en
stor og viktig sak.

Paul Harris:
Presidenten sjekker hvor mye vi har oppspart til Paul Harris Fellow utmerkelsen.

Jeg fikk forrige dagen et fint postkort fra Marte (datter til Espen) som er på Rotary-leir i Nederland. De har det
kjempefint og skal bl.a. på en 4 dagers seiltur. Slike roundtrips for ungdom på sommeren bør være noe vi markedsfører mer.

Diverse:
- Lage navnemerker til medlemmer med Rotaryemblem
- Kvinner i klubben må foreslås på ordinær måte
- Månedsbrev er ønsket i posten - send stoff til Olav
- Oppmerksomhetspris tas opp på neste møte
- President bør ha kjede - mer stil over møtene
- Romflaske fra Øistein loddes ut på fest hos Jon Petter

Det startes ny Rotary Klubb i Re der Ole Søby vil være
sentral. Vi bør opptre som en støttespiller for de i den grad
det er ønskelig. Samarbeid med og besøk av naboklubber
er noe vi kan bli flinkere til og er veldig interessant når man
først er der.
Det blir spennende å se hva vi får til - en balanse m.t.p.
den tidsklemmen mange er i må hensyntaes.
Alle ønskes en fortsatt god sommer

Terje K

Livet er som en skoledag
med sorg og glede som hovedfag
I gledens time er best å være
I sorgens time er mest å lære

ROTARY 2005
Frimerke
kr. 6,00

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

Rotary International Youth Exchange
Også i år har Holmestrand Rotary Klubb sponset tre flotte
ungdommer på Sommer Camp turer i Europa.
Marte Løvald Andresen (datter til Espen) ble så begeistret for fjorårets Camp, at hun har tatt turen igjen også i år.
Denne gangen ble det 14 dager i Nederland.
Anne Westbye fra Våle (datter til Martin) er på 14 dagers leir i Estland.
Ole Johan Klingan (barnebarn til Erik) har nettopp kommet hjem fra en 14 dagers tur i Ungarn.
Alle har besøkt lokale Rotary klubber og utvekslet klubbbannere. Vi håper og tror at vi får besøk og referat fra Marte,
Anne og Ole Johan på et Rotary møte engang i september.

Svinaktig morro...
Fredag 11. juni var noenogtyve
griselester samlet til fest i
grisebingen hjemme hos Jon
Petter. Foruten foredrag om
aquavit med dertil nødvendig
prøvesmaking, ble det naturlig nok servert flere grisevitser
utover kvelden. Av sikkerhetsmessige grunner måtte lærdueskyting utgå av programmet. Ellers fikk vi inn ca. 1500
kroner i utloddning på flaska til Øistein. De fleste slapp
overnatting og kom seg hjem med ymse transport utover natten. Et vellykket tiltak med akkurat passe faglig innhold.
Neste gang bør vi ha med purker også?? Dette bør gjentas.

Takk til Jon Petter og Møte og Kameratskap ved Max.

Fødselsdager i AUGUST
02. Per Jan Jørgensen................. 76 år
15. Johan Henrik Dahl................ 76 år
16. Arne Lunde............................52 år
26. Tor Tingbø............................. 57 år

MØTEPROGRAM - AUGUST 2004
Mandag 02. Balansen mellom idealisme og brutalitet
ved Tove Gunnleiksrud fra
Røde Kors Internasjonale Kriseteam
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Terje Andersen
Mandag 09. 3-MINUTT ved Tobias Brodtkorp
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Magne Aven
Mandag 16. Maritim Industri - en fremtid for Norge?
ved Senior rådgiver Per Bruun-Lie,
daglig leder for Maritimt Forum i Vestfold,
Buskerud og Telemark
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Johan Henrik Dahl
Mandag 23. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Møtetema blir sendt via e-mail til
de respektive komiteformenn.
Møtereferat sendes Presidenten snarest.
Fremmøterapport sende til sekretær Espen
Mandag 30. 3-MINUTT ved Erik Ekeli
LEDIG TIME - Sosial kveld med kaffe/te
eller godt drikke på terrassen eller i Juno.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Håkon Fæste

Fremmøtestatistikk for juni - 53 %
Fremmøtestatistikk for juli - 25,6 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 8/2004 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 9/2004 sendes redaktøren -

senest mandag 23. august:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852

KVARTAL LANGGATEN A/S
eiendomsutvikling
Bjørn Nymoen & Terje Karlsen - Holmestrand

tel 922 06770

