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PRESIDENTENS HJØRNE

Service
Above
Self

UGANDA PROSJEKTET

Kjære Rotary venner!
Ennå har en måned passert og vi går heldig vis MOT
LYSERE TIDER, og godt er det. Jeg synes høsten blir
lengre og lengre og tyngre og tyngre etter vært som jeg blir
eldre. Heldigvis så har jeg hatt muligheten til å være 10
dager på Gran Canaria i strålende sol og da kommer kreftene raskt tilbake.
Som President dette året har jeg vært SPESIELT HELDIG
MED DE SOM ER MINE MEDARBEIDERE. Magne passer
på som en "smed" at alle møter er vel forbredt og ingen ting
er overlatt til tilfeldighetene. Det samme gjelder sekretæren Hans Arne, kasserer Øyvind, Olav med månedsbrevet
og alle dere andre som har tatt på dere oppgaver i dette
Rotary året.
INCOMING PRESIDENT LARS er godt i gang med å endre
på komitéstrukturen slik at denne blir tilpasset de nye krav
fra vår Guvernør og Rotary for øvrig.
Den eneste lille bekymringen jeg har er at VI BURDE PRØVE
Å FÅ INN NOEN NYE MEDLEMMER. Derfor så vil jeg
gjerne at akkurat du som leser dette tenker deg godt om og
ser om det skulle være noen som passer inn i klubben - i
din omgangskrets.
Husk også at vi i år har ROTARY SHARES som er det internasjonale mottoet. ✔ Vi deler av vår tid ✔ Vi deler av
våre ressurser ✔ Vi deler av våre midler ✔ Vi deler vår
omtanke ✔ Vi deler vår kjærlighet
Vel møtt på møtene i Februar !
Rotary hilsen Bjørn

Som Rotarianere bør vi:
...se muligheter og foreta valg
...skape stolthet blant våre medlemmer
og til slutt ...det er nøkternhet som leder til soliditet

MATCHING GRANTS
er en innsatsdeling mellom Rotary Foundation, Rotary
Klubber og Distriktet for å gjennomføre et internasjonalt
prosjekt. Det forutsetter aktiv deltakelse av Rotarianere i
minst to land, derav en Rotary Klubb eller Distrikt i
mottakerlandet. Søknadsperioden er 1. juli til 31. mars og
blir tildelt to ganger i året på konkurransebasis.
Du kan lese mer om Matching Grants i Årboken side 52.

Magne har snakket med Edrund og våre 30.000 kroner
som kom inn på juleavslutningen kan mer enn doble seg
hvis vi tar det gjennom MATCHING GRANTS.
PDG Edrund vil komme på et møte og informere om
hvordan vi går fram, og forhåpentlig kommer gjennom med
en Matching Grants søknad.
I korte trekk går det hele ut på å få med en lokal Rotary
Klubb i Uganda (det fikser Øistein) som går inn med et lite
beløp, videre vil Distriktet (2290) bidra med et beløp, og
tilslutt topper Rotary Foundation med noen dollar slik at
totalt vil våre 30.000 kroner mer enn fordoble seg.
Tidligere har vi bidratt med vannsisterne, skolemateriell, m.m., men som bildene viser holder skolen en beskjeden standard. Det trengs så absolutt en oppgradering på
alle fronter.
Hadde vært hyggelig om vi kunne trykke opp T-skjorter
til elevene med Holmestrand Rotary Club og et slagord, eks:
- education no one - eller lignende. Kanskje Øistein tar
med noen fotballer og håndballer også, det vil sikkert skape
glede og moro.
Litt tankespinn fra Magne og Olav
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

KAJ KUNNE IKKE DY SEG HAN
HELLER.....

MØTEPROGRAM - FEBRUAR 08
Mandag 04. FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Daglig leder Bjarne Mathisen orienterer om
drift og aktivitet i Holmestrand
Ansvarlig : Komité for eldre
Referent : Espen Andresen
Mandag 11. 3-MINUTT ved Johan Svele
NYTT FRA MITT YRKE ved Kaj Haagensen
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Johan Henrik Dahl
Mandag 18. NORSK LANDBRUK og WTO
ved Per Harald Agerup

no explanation....Kaj

VI HAR VÆRT NEDE I 42.....
Vi burde alle dele Presidentens "lille bekymring" og kanskje snu noen steiner hos naboer og kjente for å PRØVE Å
FÅ INN NOEN NYE MEDLEMMER.
Vi har vært lavere, faktisk var vi nede i 42 medlemmer i
februar 2007 (nå 44), men det er ingenting å drøye med,
KOM MED FORSLAG TIL NYE GODE REFLEKTANTER!

Fødselsdager i FEBRUAR
13.
14.
15.
23.
25.

Terje Andersen.......................64 år
Johan Svele........................... 77 år
Espen Andresen.................... 50 år
Rotary International.......... 103 år
Ivar Jon Tunheim.................. 51 år

VI GRATULERER!
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no

Ansvarlig : Internasjonal Tjeneste
Referent : Reidar Setnes
Mandag 25. 3-MINUTT ved Einar Gabriel Løken
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Svein Otto Schjerven
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Håkon Fæste
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

Den fine trenden fortsetter......
Fremmøte i Desember - 69,8%

MÅNEDSBREV 02/2008 ER SPONSET AV:

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
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