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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Her går det jammen fort
unna, desember allerede,
og for min del nærmer det
seg halvgått løp.
Jeg synes at november
har gått bra med gode møter. En ekstra "høydare"
her var foredraget om "AKSJON VEMORK" som ble
holdt av Oberst Jens Anton
Paulsson (bildet) som var
en av lederne under Aksjon
Vemork.
Fra referatene fra avholdte peismøter kom det
en rekke flotte innspill på
gode programmer for neste
halvår. Jammen har vi mye
å glede oss til da også.
På tirsdag den 20. november var jeg invitert til Round
Table. Der snakket jeg om temaet: utfordringer og muligheter som Holmestrand sentrum
står overfor. Dette var en gjeng
med flotte unge karer, som det
var veldig moro å ha dialog
med. Heldigvis så fikk jeg også
anledning å snakke om Holmestrand Rotary Klubb og fikk
oppfordret "mumiene" til å
komme til oss når de måtte
forlate Round Table (40 års
grense).
Å ønske dere God Jul osv
så tidlig som når dette
månedsbrevet skrives er ikke
akkurat min stil, så det får jeg vente med til mandag 17.
desember. Da blir det hyggeaften med Juletallerken i Galleriet i Kvartal Langgaten samtidig med Generalforsamling seksjon A.
Vel møtt på møtekveldene og husk også på vår tur lørdag
8. desember til Drammen Teater (se nedenfor).
Rotary hilsen Bjørn

INFORMASJON om LØRDAG 8.des.
TUR TIL DRAMMEN TEATER
Bussavgang fra MENY - Holmestrandtoppen
kl. 1930 - presis. Billetter utdeles på bussen.
Forestillingen begynner kl. 2100
VEL MØTT! Erik

Service
Above
Self

UTVIKLINGEN i
ROTARY INTERNATIONAL
Litt ferre medlemmer i litt flere klubber...
2007
2005
Medlemmer
Klubber

1 218 801
32 693

1 221 920
32 403

UTVIKLINGEN i HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
Vi er pd 46 medlemmer med en gjennomsnittalder på 58 år
(64 år på landsbasis) i en aktiv og levende klubb med godt
samhold og kameratskap. Engasjerende møter og mange
gode foredrag. Vi har ledige kvalifikasjoner og ønsker flere
yrkesgrupper representert. Har du noen spennende personer i din omgangskrets som kunne passe inn i HRK?

BYENS NYE ORDFØRER og Rotarianer
går inn i sitt enogfemtiende år. Gratulerer med jobben og
de +50 (visdommens side). At vi har fått en ordfører som
er Rotarianer er vi stolte av. Evnen til å få ting på "skinner" vet vi at Alf Johan vil klare, utfordringen er å få alle til
å dra i samme enden av tauet!

OKTOBER PÅ GODT OG ONDT.....
Norge tjente 77 milliarder oljekroner bare i oktober. Samtidig ble 26 mennesker drept i trafikken, altså nesten ett
menneske hver eneste dag.
Tenk om 26 soldater var blitt drept i Afghanistan i oktober, det ville blitt oppstandelser - selvfølgelig.
Har vi mistet alle proporsjoner? Klart at menneskeliv vil
gå tapt i trafikken. Nullvisjon er kun floskler.
Også i Afghanistan vil soldater miste livet. Hvor naive
går det an å bli, det er da krig med skarpe våpen vi deltar i?
Vi kan spare mange liv i trafikken ved å bruke en milliard eller syv ekstra til å forbedre veiene, lage de bredere
med romslige trygge skuldre (se i Sverige som ikke har en
dråpe olje) og fortsatt vil Kristin ha 70 milliarder av oktober
overskuddet å sette inn i sitt Oljefond (bruk de før krakket
tar det meste av disse usikrede investeringene).
Vi kan spare liv i Afghanistan også selv om en kule eller
granat vanskelig lar seg stoppe. Tenk at vi har hatt 1-en
kirurg tilgjengelig når soldaters liv kan reddes.
Prioriteringene som gjøres fortoner seg som ganske merkelige sett fra sidelinjen. Skal ikke fremtidens generasjoner
tjene penger selv siden VI skal spare alt sammen til deres
fremtidige forbruk??
Ha respekt for tallet "milliard", det er enormt.
En av de mange forskjellene på Diffen
og Pol Pot var vel at det tok RV rundt
en time å fordømme Per Ditlev Simonsen, men rundt tredve år å innrømme
at det å støtte Pol Pot kanskje ikke var
så lurt.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Drive-In Minibank

MØTEPROGRAM - DESEMBER 07

Instruksjon for MENN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kjør fram til minibanken
Rull ned vinduet
Sett inn kortet og tast inn din PIN-kode
Skriv inn det ønskede beløpet
Ta kortet, pengene og kvitteringen
Rull opp vinduet
Kjør

Instruksjon for KVINNER:
1. Kjør fram til minibanken
2. Rygg tilbake slik at minibanken kommer nærmere
3. Start motoren igjen
4. Rull ned vinduet
5. Let i håndvesken, tøm ut innholdet for å finne kortet
6. Forsøk å sette kortet i minibanken
7. Åpne bildøren, gå ut og sett inn kortet
8. Snu kortet riktig vei
9. Let etter PIN-koden skrevet på lapp i håndvesken
10. Tast inn PIN-koden
11. Trykk på FEIL og tast PIN-koden igjen
12. Skriv inn ønsket beløp
13. Kontroller makeup´en i speilet
14. Ta pengene og kvitteringen
15. Tøm håndvesken for å finne lommeboken
16. Kontroller makeup´en igjen
17. Rygg tilbake til minibanken
18. Ta ut kortet
19. Kontroller makeup´en
20. Start motoren igjen og kjør bort fra automaten
21. Etter noen kilometer, løsne håndbrekket

Fremmøte i OKTOBER - 00%

Mandag 03. 3-MINUTT ved Per Jan Jørgensen
EGOFOREDRAG ved Sven Egil Halvorsen
Referent: Runar Farnes
LØRDAG 08. DRAMMEN TEATER
Marit Voldsæter "MED RÆVEN I FATLE"
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Johan Svele
Mandag 10. MØTET UTGÅR
på grunn av teateraften den 8. desember
Mandag 17. JULEMØTE i GALLERIET Kvartal Langgaten
JULETALLERKEN og "nogo attåt"
Generalforsamling seksjon A - Valg
Øistein orienterer om Nsimbi Education Center
Også i år blir det utloddet en "medisinflaske"
hvor beløpet går uavkortet til NEC.
Referent: Timmy Breen Nilsen
Mandag 24. JULAFTEN - God Jul alle sammen
Mandag 31. MØTEFRI - Godt Nytt År
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. Hans Petter Harestad.............59 år
07. Alf Johan Svele...................... 51 år
28. Beint Saaghus....................... 45 år

VI GRATULERER!
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: olav@limaco.no

MÅNEDSBREV 12/2007 ER SPONSET AV:

TORP MASKIN A/S
N-3178 VÅLE

www.torpmaskin.no

tel 33 06 19 10
fax 33 06 00 70
LANDINI traktorer - snøryddingsutstyr

