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PRESIDENTENS HJØRNE
Trygt tilbake fra orkanbyger på Island til en nesten like
omskiftelig værtype her hjemme, er det bare å konstatere at
sommermøtene så langt stort sett har funnet sted som planlagt. Ikke med all verdens fremmøte kanskje, men trivelig
nok for de av oss som har hatt anledning. Ellers ramler det
også i juli - via post og e-mail - inn anmodninger om bidrag
og innbydelser til diverse Rotary-arrangementer rundt om i
verden. Ikke alt like aktuelt for oss, så her er vi nødt til å
sile litt.
Foran meg ligger et eksemplar av "Rotary World" som
sendes ut til presidentene/klubbene 5 ganger pr. år. Her er
mye interessant stof f. For oss lokalt er informasjonen om
at det på verdensbasis er oppnevnt 2500 "innpiskere" som
tidlig i ROTARYÅRET vil besøke hver enkelt klubb for å infor mere og motivere i forbindelse med det som internasjonalt kalles "Polio eradication fundraising campaign", av spesiell interesse. Her får vi ingen mulighet til å glemme våre
forpliktelser. Juli er snart over, i Rotary definert som
"Literacy Month" - eller lese- og skrivekyndighetsmåneden.
Fler e eksempler på prosjekter hvor lokale klubber bidrar til
lese- og skriveferdigheter blir beskrevet i bladet. I Sverige
har for eksempel flere klubber startet et samarbeid for å
bidra til at innvandrere får bedre språkopplæring og kulturell forståelse. August er medlemskapsutvidelsesmåneden
(puh!). Vi er i øyeblikket 53 men bør vel sørge for et jevnt
tilsig av (unge/pene) medlemmer hvert år?!
Distriktskonferansen 2002 er lagt til Kristiansand 13. 15. september, med påmeldingsfrist 10. august. President
og sekretær (primert med ledsagere) er obligatorisk pålagt
deltakelse, men her har vi i styret luftet å sponse deltakelse
for dere som er r elativt ferske i klubben. Det er en enestående anledning til å komme raskere inn i miljøet og se hva
Rotary egentlig dreier seg om litt utenfor vår egen andedam.
Mandag 5. er første ordinære møtedag med programkomitéen som ansvarlig. Så går det slag i slag med mer om
meg, r eportasje fra GSE-tur og besøk på Borre golfbane. Til
Borre bør avreise finne sted kl. 1830 fra hotellet. Håper det
blir et år med interessant og variert innhold for de fleste av
oss. I bunn og grunn er det jo bare opp til oss selv: overhold
møteplikten og bidra ellers etter beste evne med ditt blide
åsyn så er det vel nødt til å gå bra!

Med Rotaryhilsen - Terje

NB! Nyhetsmagasinet "Rotary World" som presidenten nevner ovenfor, er tilgjengelig på RI´s web side
www.rotary.org

OM SPARING I AKSJER OG FONDS
- de som ser lyset i tunnelen nå, tør ikke satse fordi de
tror det er et møtende tog - og historikken om at ingen taper
penger i et fem års tidsperspektiv, er ikke lenger gjeldene.

Service
Above
Self

AUGUST var den sjette måneden hos romerne, og het
sextilis. Den hadde bare 30 dager, men da måneden i år 8
f.Kr. fikk navn etter keiser Augustus, ble den utvidet med
én dag. Grunnen til utvidelsen var at keiser Augustus insisterte på at "hans" måned skulle ha like mange dager som
juli, adoptivfaren Julius Caesars måned. Hos oss ble August
fra gammelt av kalt tvimåned, haustonn eller kornskurdmåned.
HISTORISKE HENDELSER I AUGUST
1.8.1914 Første verdenskrig bryter ut - 2.8.1920 Den internasjonale domstol i Haag opprettes - 6/8.9.1945 Atombomber slippes over Hiroshima og Nagasaki - 20.8.1960
Kong Olav foretar den offiselle åpningen av NRK fjærnsynet
- 13.8.1961 Byggingen av Berlinmuren starter - 28.8.1963
Martin Luther King holder sin berømte tale "I have a dream"
i Washington - 9.8.1974 President Richard Nixon går av
etter Watergate skandalen.

RI president Bhichai Rattakul
Vår nye verdenspresident nevner i Rotary
World at når Paul Harris plantet Rotary´s første frø av kjærlighet for nesten 100 år siden,
så visste han ikke at frøet en dag ville spre seg
ut og bli til 30.000 klubber spredt over hele
verden. På grunn av dette første frøet har vi i dag en stor
service organisasjon som oppfyller to av menneskehetens
grunnleggende behov:
Nødvendigheten av å DELE - og HJELPE.
RI-presidentens mål er å øke antall Rotarianere fra dagens
1,2 millioner til 1,5 millioner i 2005.

Skal man ha ros, må man klappe
seg selv på skulderen

VERDT Å REPETERE
Vennskap er fundamentet som Rotary ble bygget på.
Toleranse er elementet som holder det hele sammen.
Det er mer enn nok energi i hver eneste Rotary Klubb til
at dette kan eksplodere i tusen biter - hvis det ikke var for
"the spirit of tolerance".
- skrevet av Paul Harris i boken My Road to Rotary.

ROTARY BLIR 100 ÅR!
Alle Rotary klubber worldwide
oppfordres til å starte forberedelsene
til jubileumsfeiringen som vil foregå
i Rotaryåret 2004-2005.
Mer informasjon om Rotary
Centennial plans finner du på
www.rotary.org
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

SOMMERMØTENE......
Så langt kan man vel si at vi har hatt to og et halvt
sommermøte i juli måned.
Det første var hjemme hos presidenten på nyanlagt trivelig terrasse. Meget godt fremmøte, bra vær, og fin atmosfære med mye jordbær, is og kaffe til.
Det neste var picnic på Snekkestad, ovenfor omtalt som
det "halve" møtet. Regnvær og blåst gjorde at bare de 5-6
tøffeste møtte opp til denne våte naturopplevelsen.
Så gikk turen med "bilkolonne" til Bjørn N på Eftang litt
syd for Ula. Her ble vi traktert med vafler, kransekake og
sjokolade. En perle i naturskjønne omgivelser i norsk skjærgård med blått hav så langt øye kunne skue.
En stor takk til presidenten og Bjørn N for gjestfriheten,
og takk til damene som var med å gjorde det hele komplett.
-------------------------------

Jentespranget og Keivhendte......

Fødselsdager i AUGUST
Per Jan Jørgensen............ 74
Arne Lunde.......................50
Tor Tingbø........................ 55
Kjell Munthe..................... 72

år
år
år
år

VI GRATULERER!
Innlegg til månedsbrev nr. 09/2002 sendes redaktøren

senest mandag 19. august:

AUGUST 2002

Mandag 05. 3-MINUTT ved Hans Narverud
Byjubileet-Kulturfestival-reportasje
ved Arne Martin Huseby
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Tobias Brodtkorp
Mandag 12. PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Olav Georg Dalseth
Mandag 19. GSE - team reportasje
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Håkon Fæste

Kvinnekvotering i styrer er det fremmet forslag om, og
kvinner i Rotary må man forholde seg til i disse dager, men
visste du at det er 481 STYRER UTEN KEIVHENDTE i Norges 611 almenaksjeselskaper (ASA).
Dette må det absolutt gjøres noe med, og hvis ikke dette
er ordnet innen 2005 bør selskapene pålegges å bytte ut
styrerepresentanter slik at keivhendte blir behørig representert. Det viser seg nemlig at verdiskapningen i bedrifter
er høyere der keivhendte sitter i styret.
Vi nevner også at det bare er 2 - to - selskaper av de 611
med styremedlemmer som både er kvinnelige samer, har
langt lyst hår og ikke går med kniv.
Er styresammensetningen og antall keivhendte utredet i
Holmestrand Rotary Klubb?
Gråsoneredaksjonen

02.
16.
26.
28.

Møteprogram

Mandag 26. GOLF INTRODUKSJON
Vi besøker Borre Golfbane.
En overkommelig cover charge beregnes
Avreise fra hotellet kl. 1830
Ansvarlig:
Møte og Kameratskap + Terje A & Jan
Referent: Sverre Hamer
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
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.
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