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PRESIDENTENS HJØRNE
Holmestrand 8.juli:

Kjære Rotary venner!
Rotaryhjulet har snurret rundt et år. Mitt år
som president har begynt! Jeg er litt spent
og det var fint å bli ønsket velkommen i rollen på hotellet siste
mandag i juni.

Jeg hadde også trodd vi
skulle få til et hyggelig
sommermøte hjemme
på terrassen, men den norske sommeren trosset global oppvarming og det ble i stedet et litt amputert møte på hotellet.
Planleggingen av høsten er i gang og allerede 4. aug. skal
vi besøke menigheten Wat Buddha Midnattsol i Hillestad.
Jeg hadde ikke funnet på å bruke navnet Midnattsol i Hillestad, og jeg tror vi kan love et annerledes møte. For meg er
det noe av det viktigste med Rotary: Vi får gløtt inn i andre
måter å se verden på og møter nye spennende mennesker.
I tillegg til interessante møter er rekruttering sentralt i
Rotaryåret som kommer. Vi er nå 43 medlemmer, og aldersprofilen borger for en viss naturlig avgang. Heldigvis skal
ny organisering hjelpe oss med dette arbeidet. Vi har en
egen komite med hovedformål rekruttering med Tom som leder.
Om et par dager begynner min sommerferie, og vi har i
år gleden av første sommer i nybygd hytte på familielandstedet ved Mandal. Jeg ser fram til 3 uker uten Hydro,
fylt av aktiviteter i skjærgården sammen med familie og venner.
Sommerhilsen Lars

Thove Bringaker ble
tildelt Holmestrand
Rotary klubb sin
ÆresNysgjerrig av
president Bjørn Nymoen for sin store innsats for
å hjelpe de svakeste i samfunnet - og for sin store
innsats for at våre to badeparker Dulpen og Hagemann har
blitt satt i stand slik at de i dag fremstår som to hyggelige
steder å oppholde seg på både for barn og voksne.

Presidentskiftet den 30. juni ble en fin og høytidelig aften hvor Bjørn Nymoen overrakte presidentkjedet til Lars Tveito, årets
president for 2008-2009. Bjørn har gjort en utrolig fin jobb i året som har passert. Engasjerende og interessant på alle
måter. Vi ser med forventning fram til ett nytt Rotary år og er enig med president Lars at rekruttering av nye medlemmer er
en viktig sak, men at kvalitet teller mer enn kvantitet.

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

Hva driver vi egentlig med i Norge?
En polakk som formidler polsk arbeidskraft til Norge
spurte ganske treffende. Hva driver dere egentlig med, er
det ingen grense hvor mye arbeidskraft dere trenger av håndverkere og arbeidere.
Kjære spørrende polakk. Svaret skal du få nå. Vi klipper håret på hverandre. Vi prøver å investere og tjene penger på penger. Ellers er vi meglere, dvs. vi prøver å plassere
oss strategisk i en pengestrøm for å få en del av kaka. Ellers jukser og bedrar vi så godt vi kan. Vi på nederste trinn
har selvfølgelig ikke muligheten, men ellers går det bra, for
mulighetene for å bli oppdaget er ganske små.
Det rare i Norge er at jo mindre viktig jobben du gjør er
for samfunnet jo mere tjener du, En hjelpearbeider som
vasker rumpa på gamlinger klarer neppe å tjene 300.000 i
året mens en som står og tuller på TV, sparker fotball eller
er en helt unyttig megler eller konsulent kan tjene 10, 20 og
50 ganger så mye. Skulle du være aksjeinvestor kan det bli
enda mere. Da kan du jo jukse litt ved siden av slik at det
blir virkelig store penger. Ellers har det vært god business å
spekuler i prisstigning på leiligheter eller hus, men nå har
noen gått på trynet har jeg lest.
Noen kaller seg visst eiendomsutviklere uten å gjøre noe
annet enn vente en stund og så selge leiligheten til en mye
høyere pris. Skulle noen av dere ikke få solgt og blir sittende med altfor høy gjeld og problemer synes jeg ikke synd
på dere. Skadefryd er som sagt den eneste sanne glede.
Ellers prøver bankene og pengeflytterne å selge og lure
folk til å kjøpe noe de ikke forstår bæra av. Og økonomene
gjetter på om renta går opp eller ned, og treffer sånn ca. 50
prosent av gangene hvilket ikke er så vanskelig med bare to
muligheter. En trenger faktisk ikke være økonom for å klare
det. Og politikerne de sitter vel både på Stortinget og i regjeringen og flytter papir og vet ikke sin arme råd for papirbunken som bare vokser og vokser.
Velkommen til galskapens samfunn (Einar Tverre)

President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

MØTEPROGRAM AUGUST 2008
Mandag 04. Besøke det NORSKE DHAMMAKAYA Samfunn
Møt opp i tidligere bedehus i Kronlia
Hvittingfossveien 343. NB! Møtet varer i 90 min
www.dhammakaya.no
Referent

: Alv Smith Johansen

Mandag 11. 3-MINUTT ved Øistein B Larsen
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

: Jan Sollid

Mandag 18. MITT MØTE MED SJØMANNSKIRKEN
ved Jan Stellef Rønningen
Referent

: Erik Ekeli

Mandag 25. 3-MINUTT ved Terje Karlsen
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Arne Martin Huseby
Referent

: Ole Johan Klyve

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fødselsdager i AUGUST
02.
15.
20.
26.

Per Jan Jørgensen................. 80 år
Johan Henrik Dahl................ 80 år
Arne Johan Bu...................... 42 år
Tor Tingbø............................. 61 år
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