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PRESIDENTENS HJØRNE

Invitasjon til ROTARY
Dette er en trykksak som vil bli lagt ut
på møtene. Litt "tilårskommen" kanskje, men inneholder mye god informasjon om hva Rotary er og gjør.
Spesielt informativ for faddere, reflektanter og nye medlemmer.

Kjære Rotary venner!
Siste møte i Oktober
fikk vi et hyggelig besøk
av distriktsguver nør
Svein Aanestad.
Anne Grethe, kona til
Svein ble også med til
Holmestrand denne kvelden. Inner Wheel ved
Rigmor Gustavsen stilte
vellvillig opp og sørget for
en fin kveld også for Anne Grethe. Tusen takk Inner Wheel!
Det virket som Guvernøren var tilfreds med arbeidet vårt
i klubben og den måten han ble tatt i mot på denne kvelden.
Fikk en hyggelig telefon fra Sør Afrika og Terje A for noen
dager siden. Han bruker telefon over internett ("Skype"),
det blir dermed ingen kostnad og en kan sitte og prate en
stund. Det virket som det sto bra til både med Eva og Terje,
de koser seg med turer, golf og gode venner. Terje har deltatt på to Rotarymøter i Oktober og det var viktig for Terje at
de ble registrert! Han kommer tilbake i begynnelsen av desember og deltar på vår spiseaften før jul.
Når det gjelder "reflektanter" så har vi nå flere personer
som vil bli kontaktet. Det vil dermed fremover komme noen
"nye spennende fjes" på møtene. Det er selvfølgelig viktig at
de føler seg hjemme i klubben vår så raskt som mulig. Her
kan vi alle bidra med litt oppmerksomhet og hyggelig prat.
Vi vil som i fjor legge vår jule avslutning med valg og
spiseaften til Galleriet i Kvartal Langgaten. Tror vi skal klare
å få til et like vellykket arrangement som i fjor. Min oppfordring denne kvelden er å legge "julestresset" til side og komme
sammen med gode Rotaryvenner og dele mat, drikke og gode
historier !
Jeg ønsker dere alle en
Fin Førjulstid og sender samtidig en
spesiell hilsen til de av våre Rotary
medlemmer som er syke og derfor ikke
kan komme på møtene våre.
Rotary hilsen Espen

Fortsatt er det noen
som ikke har hentet
ÅRBOKEN (matrikkelen)
Du får den på møtet. Sjekk din oppføring og send eventuelle rettelser slik
at neste utgave blir oppdatert.

STYREMØTE REFERAT 30. okt. 06
Møte med distriktsguvernør Svein Aanestad og
assisterende guvernør Brian Jakobsen.
Tilstede: Espen, Jon Petter, Olav, Bjørn N, Ole Herman,
Hans-Arne, Jan, Øivind, Lars. Forfall: Arne, Bjørn G.
SAK 1. GJENNOMGANG AV KLUBBENS DRIFT
Dette var årets møte med guvernøren der klubbens
ve og vel ble gjennomgått. Et positivt møte med en
guvernør som ønsket å inspirere til øket engasjement samtidig som han hadde respekt for de lokale klubbers forskjellige måter å drive på.
Månedsbrevet og presidentens CLP-presentasjon
(Club Leadership Plan) fikk særlig skryt.
SAK 2. FORSLAG TIL NYE MEDLEMMER
Jon Petter (F-klassifikasjonskomiteen) la frem en
liste på 12 forslag til reflektanter. Forslaget sendes ut til medlemmene og hvis det ikke kommer
innsigelser prøver vi å få en 4-5 reflektanter.
Lars (sekretær)

TIL ALLE KOMITEFORMENN.....
Til de som enda ikke har sendt inn referat, fremmøte og
programoversikt fra peismøter mandag 13. novemberSend det i dag til president og sekretær!

MENN er MENN.....
Menn
Menn
Menn
Menn

By the time a man realizes that
maybe his father was right, he
usually has a son who think he´s
wrong
(sendt inn av Lars)

Service
Above
Self

-

lever 5 år kortere enn kvinner
begår 3 av 4 selvmord
utgjør 90% av innsatte fanger i landet
tilkjennes foreldreretten i bare en av 10 barne
fordelingssaker

Avgrunnen er til å stige opp av, og
ikke til å forkomme i

ROTARY 2006-2007
Frimerke
kr. 6,50

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

KLASSIFIKASJON innen REISELIV?

MØTEPROGRAM - DESEMBER 06

My Dear Rtn Espen Andresen 2006-2007 - D-2290
At the Copenhagen Convention this year a Global Networking
meeting was held in which past RI President Cliff Docterman,
Frank J. Devlyn and Richard D. King encouraged the
Rotarians to promote the fellowship in Rotary.
IFTA members who were present were very much impressed
by their speeches and ultimately decided to approach the
club president to assist our Fellowship in increasing the
awareness of fellowship by joining our International
Fellowship of Travel Agents. IFTA has assigned me to contact
you, as in every club members frequently travel and have a
travel agent member in their club or District. So I simply
request you kindly motivate those Rotarian travel agents to
become a member of IFTA or email their address to me for
further Rotary connections.
If you don't have any Rotarian travel agent in your club
then I encourage you to search a travel agent in your city
and invite her/him as a member of your club and forward
us her/his email and postal address.
Your effort will definitely help in Membership Retention for
your Member and Membership growth for IFTA and
ultimately will promote fellowship in Rotary.
Joining Membership Fees USD25,- for 1 Year >>
As Past R I President Frank Devlyn would say.....
"Make a difference and TAKE ACTION".
With Rotary regards
PP Rtn Rahul Kumar
Regional Director IFTA - District - 3110 India
ifta@rediffmail.com

Fremmøte i Oktober - 58,5 %

Mandag 04. ØKOLOGISK MAT fra JORD til BORD
ved Ole Martin Siem, Sande
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Øivind Haugen
Mandag 11. 3-MINUTT ved Torstein Sagen
EGOFOREDRAG ved Arne Fladby
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Øistein B Larsen
Mandag 18. JULE 3-MINUTT ved Beint Saaghus
JULEMØTE I GALLERIET Kvartal Langgaten
Generalforsamling seksjon A - Valg
VÅR STORE JEGER - Einar G Løken
forteller fra ELEFANTJAKT i Tanzania!
SPISEAFTEN - PÅMELDING.
Juletallerken - hver betaler for seg.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Terje Karlsen
Mandag 25. 1. JULEDAG - Møtefri
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 DESEMBER
05.
07.
18.
28.

Hans Petter Harestad.............58 år
Alf Johan Svele......................50 år
Per M Hegg............................ 64 år
Beint Saaghus....................... 44 år

VI GRATULERER!
President 2006-2007 Espen Andresen,
tel 905 19361 e-mail: info@e-andresen-as.no
Sekretær Lars Tveito,
tel 992 82320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Programkomiteen Svein Otto Schjerven,
tel 992 03843 e-mail: ot-schje@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no
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