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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner!
Jeg synes vi har hatt en bra start i Holmestrand Rotary
Klubb på det nye året, med mange interessante møter.
I det første møtet i januar testet vi ut ledig time med 3-min
på en litt annerledes måte. Det ble her innledning til debatt
om et aktuelt tema, og det var Tobias som var innleder.
Jeg fikk inntrykk av de fleste medlemmene synes det er
riktig å få mer innhold i "ledig time" møtene, derfor fortsetter
vi med denne form for ENGASJERENDE INNLEGG med
etterfølgende DEBATT i forsamlingen.
NB! Dette opplegget gjelder ikke 3-min i forkant av vanlige
møter, men kun 3-min når vi har ledig time (programløst).
13. til 14. januar var incoming president Espen og jeg på
presidenttreff i Arendal. Her var 40 av distriktets 46 klubber
representert. Programmet bestod av blant annet gruppediskusjoner på ny klubborganisasjon og forbedring av PETS/
Distriktssamlingen i mars. Det har kommet endel kritikk på
hvordan denne ble gjennomført i fjor. I år tror jeg det blir bra.
Når det gjelder ny klubbstruktur så får vi i mars besøk av AG
Ingrid Berget med temaet NY KLUBBSTRUKTUR.
Holmestrand Rotary Klubb har også vært representert
ved Erik og Øistein på TRF kurs i Tønsberg den 25. januar.
15. til 18. februar skal Lars Kristian Nymoen på RYLA
seminar. Det er Færder Rotary Klubb som står som arrangør
av dette som avholdes på Eidene senter, Tjøme. Lykke til
Lars Kristian.

SPAREBANKGÅRDEN er et utmerket møtelokale for klubben. Her får vi kaffe og te på runde bord som er pyntet med
vimpler, bannere, lys - og "nysgjerrige damer".
På veggen henger allerede Paul Harris, vårt klubb-bilde, og
charterbrev fra 1949 - - kan det bli bedre?
På tur til stortinget, eller når vi hadde besøk av Per
Egil Hegge trodde jeg at toppen var nådd. Men nå etter å ha
hørt Robert Kvile snakke om nordområde problematikken,
vet jeg neimen ikke riktig hva som var det beste.
Alle møter og foredrag er interessante hver på sin måte,
og jeg må si vi er priviligerte som har en i klubben med
spesielt utvidet og stor kontaktflate.
For å si det med Johan H - dette var jævlig bra.

Når det gjelder Convention i Malmö/København den 11.
til 14. juni er det pr. 23. januar påmeldt 120 Rotarianere fra
Norge. Er det noen som vil reise fra vår klubb? Jeg tror det
kan bli en bra opplevelse.
Rotaryhilsen Jon Petter

2 UT og 1 INN = 48
Rolf Gustavsen har flyttet og har heller ikke vært på møtene
på lang tid. Vårt mangeårige medlem Reidar Næss har meldt
seg ut av klubben. Begge har meddelt dette til presidenten
i brevs form. Vi beklager dette.
POSITIVT er det at Runar Farnes ble tatt opp som nytt medlem på julemøtet i desember slik at vi nå er 48 medlemmer.

Hvordan man elsker sin kjære:
Kardiologen
: Av hele mitt hjerte
Skredderen
: I all sømmelighet
Arkeologen
: På den gamle gode måten
Hermetikkfabrikanten : Konservativt
Fjellklatreren
: Høyere og høyere
Gruvearbeideren
: Dypere og dypere
Astronauten
: Med himmelsk fryd
Advokaten
: Rett på sak

GUBBEN OG KLUBBEN,
Da tre kvinner ville bli medlemmer i Uranienborg Rotary
Klubb, sa Lars-Jacob Krogh (67) takk for seg.
Han var selv med på å starte Rotary klubben som ren
gutteklubb i 1989. Fra årsskiftet har han meldt overgang
til hjembyen og Kongsvinger Rotary Klubb selv om også
denne klubben har kvinner. Overgangen er ment som en
ren demonstrasjon fordi tre kvinnelige medlemmer var klarert og på vei inn i hans Oslo-klubb i januar.
I USA ga Rotary i 1989 opp kvinneforbudet for å vinne
en skattefordel. Siden har Rotary i prinsippet vært åpent
for kvinner. Likestillingsombudet gjorde det klart i 1996 at
Rotary i Norge skal være åpent for begge kjønn.
Jeg ser jo hvilken vei det blåser sier Lars-Jacob, herreklubbene står for fall.

ROTARY 2006
Frimerke
kr. 6,00

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

STYREMØTE REFERAT 9.jan. 06.
Tilstede: Jon Petter, Terje K, Øistein, Olav, Espen, Johan H,
Max, Amund, Lars, Kaj, Bjørn N.
SAK 1. Formell behandling av vårt nye møtelokale:
Det var enighet om at Sparebankgården var et godt
alternativ til hotellet. Det betales kr. 500,- pr. møte.
SAK 2. RYLA 2006:
Lars Kristian Nymoen 21 år og daglig leder i
SMARTSYNC As deltar på dette seminaret.
Klubben støtter deltakelsen med kr. 3000,SAK 3. Program for februar:
Programmet ble diskutert og rokert (se denne side)
SAK 4. RI Convention 11.-14. juni 2006 Malmö/København:
Presidenten med frue kan delta med støtte fra HRK
til å dekke påmelding og utgifter ifm oppholdet.
SAK 5. Eventuelt:
a. Øistein fortalte at utlodningen av aquavit flasken
på juleavslutningen har resultert i et Rotary
scholarship på USD 500 ved vårt Uganda prosjekt.
b. Vårt Rotary skilt på Holmestrand Fjordhotell
fjernes og monteres i Sparebankgården.
Skapet fjernes og lagres.
c. President og incoming president (Jon Petter
og Espen) reiser på president treff i Arendal.

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

Terje Andersen.....................62 år
Johan Svele......................... 75 år
Espen Andresen...................48 år
Kåre Huseby........................ 83 år
Rotary International........ 101 år

VI GRATULERER!
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no
Sekretær Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Programkomiteen Kaj Haagensen,
tel 909 28751 e-mail: kaj.haagensen@barbership.com
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

MØTEPROGRAM - FEBRUAR 2006
Mandag 06. HVA PÅVIRKER SYKEFRAVÆRET?
Erfaringer ved firma AVEN As
Foredrag ved konsernsjef Jan Kristiansen
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Terje Andersen
Mandag 13. NORSK INNSATS I INTERNASJONALT
HELSEARBEID fra Geneve til Arkangelsk
ved seniorrådgiver Harald Siem, Internasjonalt Sekretariat, Sosial- og Helsedirektoratet
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Lars Tveito
Mandag 20. 3-MINUTT ved Magne Aven
SURPRISE-SURPRISE.......
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Alf Johan Svele
Mandag 27. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
med ENGASJERENDE INNLEGG som
medfører DEBATT i forsamlingen
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Bjørn Solstad
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

Fremmøtestatistikk for DESEMBER - 65,6%
Drøm som om du skal leve evig.
Lev som om du skal dø i dag
(James Dean)
MÅNEDSBREV 2/2006 ER SPONSET AV:

ESPEN ANDRESEN A.S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
Ekornstien 10 - 3080 Holmestrand
tel 33 05 57 93 fax 33 05 67 76 mob 905 19 361
e-post: info@e-andresen-as.no

