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PRESIDENTENS HJØRNE
Samme ettermiddag som jeg var på vei til presidenttreff
i Arendal fikk jeg beskjed om at Frode var død. Vi var alle
klar over at han slet med alvorlig sykdom det siste år et, og
fredag 11. januar måtte Frode gi tapt mot sykdommen. Vi
vil savne Frode i Holmestrand Rotary Klubb, og tankene
våre går til familien i denne tunge tiden.
Den 11. og 12. januar var det presidenttreff i Arendal.
Distrikt 2290 er det eneste i Norge som gjennomfører dette.
Hensikten er å sette opp status for det første halvåret, og
justere kursen for det neste, samt at hver enkelt blir orientert om hva de andre holder på med. IT -satsingen i distriktet har kommet langt og de aller fleste klubbene har nå egne
hjemmesider. Vi her i klubben ligger godt an. All ære til
Bjørn N for dette.
Flere av klubbene er engasjert i Litauen prosjektet hvor
Edrund er en av drivkreftene, blant annet hadde klubben i
Svelvik bidratt med madrasser og sengetøy til et helt barnehjem. Det var også flere prosjekter mot den tredje verden
som Haydon - sykehuset i Tanzania, mor Theresa barnehjem i Rwanda, hjelp til sukkerslavearbeidene i Den Dominikanske Republikk.
Tilbake til de nære ting. Det arbeides med å få en ny
avtale med hotellet. Vi må regne med at mange av møtene
blir i Juno Pub, hvor vi har vært de siste gangene. Hittil har
vi hatt gratis kaffe, men heretter må vi regne med å betale
endel mer. Siden vi holder til i en pub vil vi prøve med et
"PUBMØTE" mandag 18. februar, hvor de som ønsker det
kan la bilen stå hjemme.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan
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FEBRUAR har fått navn etter den romerske renselsesog forsoningsfesten februa (lat. februare = rense), som var
viet til underverdenens gud, Februus.
Februar var til å begynne med årets siste måned, og av praktiske grunner ble derfor skuddårsdagen plassert i denne
måneden. På 500-tallet f.Kr. gjorde romerne januar og februar til årets første måneder.
Blidemåned (en henvisning til lysere dager) er et nyere norsk
navn på måneden, og i den norske almanakken ble dette
navnet brukt frem til 1827.

HISTORISKE HENDELSER i
FEBRUAR gjennom tidende
10.02.1911 Elise Sem fører som første kvinne en sak for
Høyesterett.
09.02.1920 Svalbardtraktaten tilkjenner Norge
overhøyheten over øygruppen.
26.02.1931 Stortingsvedtak som endrer bynavnet Nidaros
til Trondheim.
15.02.1936 Den første folkevogn (boble) introduseres av
Adolf Hitler på en bilutstilling i Berlin.
21.02.1937 Kronprins Harald blir født på Skaugum.
10.02.1941 Penicillin blir for første gang brukt for å
behandle en pasient.
28.02.1943 Sabotører ødelegger Norsk Hydros
tungtvannsfabrikk på Vemork.
02.02.1946 Trygve Lie blir FN´s første generalsekretær.
15.02.1952 Åpning av de olympiske vinterleker i Oslo.

Referat fra
STYREMØTE 14.1.02.
AGENDA
1. Ny avtale med hotellet
Presidenten gis fullmakt til å forhandle frem ny
avtale med hotellet. Det ønskes at Backerstuene blir
møtested når det er mulig, ellers puben Juno.
Fast pris pr. møte inkludert kaffe.
2. Ryla
Det er ikke meldt kandidater til sekretær Jon Petter.
Søknadsfrist forlenget til 20.01.02.
3. Nye medlemmer
Rolf Gustavsen ønsker å bli medlem hos oss. Det tas
sikte på opptak 18. februar. Sekretær Jon Petter
sørger for å registrere Rolf i matrikkelen.
Kaj Haagensen tas også opp den 18. februar hvis han
ønsker dette.
4. Alf Johan har søkt permisjon fram til 1.aug.02
Styret innvilget dette.

19.02.1952 Knut Hamsund dør.
28.02.1986 Statsminister Olof Palme blir skutt og drept.

----------------------------------------

Alt var jo så meget bedre før så også i Rotary
På møtene i "gamle dager" da promillegrensen var et tall
med komma etter, var det vanligvis en "skarp en" og litt
sosial meningsutveksling før Rotary møtene begynte.
Om vi ikke nødvendigvis innfører "gamleordningen" hver
mandag, så har vi tenkt å forsøke med PUBKVELD på JUNO
i "kjeller´n" en gang i måneden. Vi starter den 18. februar
allerede (se programmet). Hotellet vil betjene "kranene" fra
kvart på syv, så drøy ikke med å komme.
Har du en skrøne, en vits, eller kanskje en god historie så ta
den gjerne med. En drikkevise (husk flere kopier) burde vi
vel også klare litt utpå kvelden for de av oss som har lov og
anledning til å være oppe litt lenger.
Ellers blir det anledning til å nyte kaffe, te eller mineralvann - alt etter ønske og anledning.

Vel møtt - hilsen Møte og Kameratskapskomiteen
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Møteprogram FEBRUAR 2002

RI´s verdenspresident Richard D.
King var på snarvisitt i Norge i desember. Siden han tiltrådte 1. juli 2001 har
han rukket å besøke 48 land som har
Rotary klubber.
Bagasjen var igjen i Frankfurt da han
og fruen ankom Oslo fra Seoul. Presidentfruen måtte haste ut i julerushet i
Oslo for å skaffe nye klær de kunne ha på seg til utdelingen
av Nobels fredspris senere på dagen. Det er første gang
Rotary er invitert til fredsprisutdelingen i Oslo. Presidenten
forteller at Rotary går i spissen for å etablere fredsstudier
ved syv store universiteter rundt om i ver den, to i USA, ellers Frankrike, England, Australia, Japan og Argentina. I
kjølvannet av dette har Oslo Rotary Klubb opprettet et professorat i "Forsoning" ved det nye Peace Academy, knyttet
til Høgskolesenteret på Bislet. Regjeringen har bevilget
500.000 kroner og Oslo Rotary 100.000 kroner til dette.
Richard D. King var begeistret for initiativet, og berømmer
dessuten Oslo Rotary Klubb som hvert år tar imot 12 studenter, seks palestinere og seks israelere, til sommerundervisning ved Universitetet i Oslo. De bor på seks rom,
alltid en palestiner og en israeler på hvert av rommene.

Hans Narverud..................56
Trond Frøyland................. 62
Terje Andersen..................58
Johan Svele...................... 71
Espen Andresen................ 44
Kåre Huseby..................... 79

Referent: Amund Rudlang
Mandag 11. BALTIKUM - nært, men likevel langt borte
ved Sten Ove Jeppesen
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Arnstein Aas
Mandag 18. 3-MINUTT ved Reidar Næss
LEDIG TIME - med "skrøner og historier" over
en øl eller to i JUNO PUB.
NB! Sørg for egnet transport hjem.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Tor Tingbø
Mandag 25. BYUTVIKLING I HOLMESTRAND
Hakan: prosjekt ved Gunnar Kleven
Langgaten: prosjekt ved Terje Karlsen
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Ole Wathne
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i FEBRUAR
04.
07.
13.
14.
15.
17.

Mandag 04. LITAUEN - ROTARY´s ENGASJEMENT
ved Kari Ulleberg, Svelvik Rotary Klubb.
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
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år
år
år
år

VI GRATULERER!

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.

Ekteskap er som å kaste seg ut i
en elv, når alt man ønsket var en
slurk vann

Fremmøtestatistikk for desember - 71,79 %
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