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PRESIDENTENS HJØRNE
Fortsatt god «vinter»
Selv om Januar virker lang og tung
har den en ende.

Service
Above
Self

100-ÅRS MÅNEDEN - TID FOR
ETTERTANKE - ROTARYS FORMÅL
"Service Above Self"

Vi har igjen lagt bak oss en aktiv
Rotarymåned. Rekken med interessante møter tar ikke slutt (heldigvis).
Dette merkes også på oppmøtestatestikken som har bedret seg
betraktelig den siste tiden. Syntes det
er veldig moro å høre at medlemmer
som har hatt en pause kommer tilbake fordi de har hørt at
møtene er så bra. Nok et komplement til komiteene for bra
jobbing.

✔ Å lære våre medmennesker å kjenne (klubbtjeneste)

Det ser ut til å bli gledelig god oppslutning om 100 årsfesten. Vi er godt over 50 påmeldte. Dette blir en «høydare».

"Kriterier for en effektiv Rotary klubb"

Gleder meg allerede til chartering av nytt medlem i
stilfulle omgivelser, samt utdeling av en Paul Harris til et av
våre medlemmer som ærlig har fortjent det. Hvem det er?
- det får de se som kommer på festen.

I. Arbeide for å beholde sine medlemmer og øke
medlemsmassen

Som dere forhåpentlig leser i avisene er vi godt i gang
med forberedelsene til 1000-års stedet og det som må til for
å samle inn så mye penger. Vi bare MÅ klare dette. Håper
alle stiller opp om dette spennende prosjektet etter hvert
som forespørslene kommer.
Vi håper det lar seg gjøre å komme til enighet med
kommunen om en prøveordning på Ødegårdsbua når denne
er klar. Det tror jeg blir spennende.

Terje K president

✔ Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv,
og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid (yrkestjeneste)
✔ Å søke å virkeliggjøre Rotary´s idealer i vårt privatliv,
yrkesliv og som samfunnsborgere (samfunnstjeneste)
✔ Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom
vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle
yrker (internasjonal tjeneste)

II. Evnen til å gjennomføre vellykkede prosjekter
III. Aktiv støtte til Rotary Foundation
IV. Utvikle medlemmer til å kunne påta seg oppgaver
utover klubbnivå

"Fire spørsmålsprøven"
1. Er det sannhet?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til det beste for alle som det angår?

Husk 100-års festen
på Eidsfos Hovedgård
LØRDAG 5. FEBRUAR
Sammenryst kl. 17.29 hos
følgende verter:
Jon Petter Helgestad,
Terje Karlsen, Hans Narverud,
Torstein Sagen, Magne Aven,
Espen Andresen og
Svein Otto Schjerven.
Avreise med buss fra vertene
ca. 1815-1855 med ankomst
Eidsfos Hovedgård kl.19.30.
Aftenens toastmaster: Hans Narverud
52 HAR MELDT SEG PÅ TIL JUBILEUMSFESTEN Det er ennå tid til å melde seg på - RING ESPEN i dag!

---------------------------------------DG Nils-Petter Svanholm skriver i distriktets håndbok
om hva som er formålet for Rotary klubbene i D-2290:
Rotary klubbene skal ha trivsel på møtene, vekst i medlemsmassen, fokus på yrkesetikk, engasjert i sitt nærmiljø og
utover landegrensene, deltakelse i internasjonale aktiviteter og et anstendig bidrag til Rotary Foundation.
Jeg synes Holmestrand Rotary Klubb har grunn til å være
rimelig fornøyde med seg selv i så måte. Vi har "trivsel på
møtene", "vekst i medlemsmassen", engasjert i nærmiljøet
(nysgjerrig), og utover landegrensene (Uganda), og vi gir et
bra bidrag til Rotary foundation. red.
----------------------------------------

HUSK endringer til årboken!
En aften for evigheten - Den som
ikke evner å ta vare på øyeblikket,
fortjener det ikke

Har du flyttet, endret telefon, e-mail
eller jobb - Meld fra til sekretær
Espen snarest slik at du blir
korrekt oppført i neste Årbok.

ROTARY 2005
Frimerke
kr. 6,00

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

OBS! OBS!

MØTEPROGRAM - FEBRUAR 2005

Vær oppmerksom på at møtet mandag 21. flyttes frem
til onsdag 23. Rotary Internasjonal 100-års dag.
Det blir derfor ikke møte mandag 21. februar.
Se programmet forøvrig.

Mandag 07. 3-MINUTT ved Bjørn Nymoen
EGOFOREDRAG ved Hans-Arne Risnes

Aktive Holmestrands Rotarianere
Mange i klubben er flinke til å besøke andre Rotary klubber når de
er ute på reiser.
Torstein har besøkt Rotary Club of
Round Town, distrikt 3060 i India.
Johan har flere ganger
besøkt Fulham Rotary
Club i England. Bra.

Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Tor Tingbø
Mandag 14. 3-MINUTT ved Johan Svele
HVILKEN VEI SKAL SENGENE STÅ
Amund Rudlang forteller.......
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Max Trandem
NB!
Onsdag 23.

3-MINUTT ved Presidenten
ROTARY INTERNATIONAL 100 ÅR
Hvorfor Rotary? - Er vi i pakt med tiden?
100-ÅRS MARKERING - innlegg av
Knut O H Gråthen - etterfølgende samtale,
sosial kveld med kaffe/te eller annet godt
drikke i Juno. Kvelden utvides med 1 time.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Lars Tveito

Fødselsdager i FEBRUAR
04.
13.
14.
15.
17.
23.

Hans Narverud...................... 59 år
Terje Andersen.......................61 år
Johan Svele........................... 74 år
Espen Andresen.....................47 år
Kåre Huseby.......................... 82 år
Rotary International..........100 år

VI GRATULERER!

Mandag 28. SPENNENDE DAGER I 1905 - hva skjedde?
Telegrafen - telefonen og unionen. Aktuelt
tema belyst på en annerledes måte av
Forsker Henrik G. Bastiansen fra
Universitetet i Oslo.
GÅ IKKE GLIPP AV DENNE KVELDEN!
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Ole Wathne
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080
Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøtestatistikk for desember - 56,8 %
MÅNEDSBREV 2/2005 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 3/2005 sendes redaktøren -

senest mandag 21. februar
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 330 50 161 eller e-mail: utleie@limaco.no
privat 330 60412 mobil 901 46852

Holmestrand
DIN FINANSIELLE SAMARBEIDSPARTNER
tel 33 06 63 00
døgnåpen telefonbank 815 24 365
www.nordea.no

