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PRESIDENTENS HJØRNE

ET LITE SPARK TÅLER VI........

Kjære Rotaryvenner!

Ja det måtte vel komme, og ikke til å undre seg så kom
det med friske, om enn noe famlende spark fra lederplass i
vår ellers så eminente avis Jarlsberg.

Januar går alt mot slutten og DET GÅR MOT LYSERE
TIDER. På jobben spør vi oss om når det vil lysne når det
gjelder etterspørsel etter aluminiumsprodukter. Uansett,
et nytt månedsbrev skal i trykken.
I JANUAR HAR JEG VÆRT PÅ PRESIDENTTREFF I
ARENDAL og nesten alle klubbpresidentene i distrikt 2290
var tilstede. I programmet var det satt av tid til erfaringsutveksling mellom klubben, og det var også en hyggelig middag og kveld.
Det er interessant å høre hvordan de andre klubbene driver. Endel har stort lokalt engasjement og gjør ting sammen
som både gjør klubben synlig i lokalsamfunnet og bidrar til
samhold. Andre driver mer som oss med vektlegging av interessante og gode møter. Fra sentralt hold harMEDLEMSUTVIKLING I FOKUS. Distrikt 2290 er på ca 2000 medlemmer fordelt på 45 klubber. Distriktet har fått 43 nye
medlemmer mens 84 har sluttet. Målsettingen er å netto
øke med 1 pr klubb.
Videre er POLIO PLUS I INNSPURTEN og Rotary International skal skaffe 100 millioner USD for å matche 100
millioner USD fra Melinda og Bill Gates fond. Dette skal gå
til en siste kraftanstrengelse for å utrydde polio i verden.
Rotary Norge har som mål å skaffe 500 kroner ekstra pr
medlem i løpet av 2009. DISTRIKTET INVITERER TIL
RYLA den 19.-21. Mars. HAR VI NOEN KANDIDATER?
Ellers er det fortsatt ÅPENT FOR FLERE KANDIDATER TIL ROTARYS ÆRESPRIS: ÆRESNYSGJERRIG. Jeg
har fått flere gode forslag og vi vil behandle det på et styremøte nå i februar.
Det har vært HYGGELIG Å SE SÅ MANGE PÅ MØTENE
I JANUAR. I februar er det flere interessante programmer Vi får høre hvordan lokale bedrifter og personer har lykkes
internasjonalt - Bedriftsbesøk hos Kongsberg Maritime - Jørgen Haslestad som konsernsjef i Yara og Jan Arne med
mange jobber internasjonalt for Hydro. Jeg gleder meg til
februar møtene.
Med Rotary hilsen Lars

HVORDAN GIKK DET MED
PEISMØTENE?
Hos undertegnede (kommunikasjonskomiteen) gikk praten
og meningsutvekslingen livlig til knitring fra peisen i "rødstua" på Kornto. Om enn ikke helt fulltallig, men dog med
stor entusiasme satte 4 kommunikatere godt preg på møtet.
Så med fare for litt selvskryt så formelig boblet det over med
gode forslag til programposter i tiden fremover. Flere møtetemaer ble satt på "reservebenken" for fremtidig bruk.
Har alle komiteformenn husket å sende møte og fremmøteOlav
rapport til president og sekretær ?

HRK er da en god miks av samfunnsborgere fra ulike
yrkesgrupper som gjenspeiler samfunnet forøvrig. Selvfølgelig er det ikke til å unngå at det finnes en og annen samfunnstopp som innehar "ledende stilling", i Rotary som også i aviser forøvrig. Er ikke ansvarlig redaktør en ledende stilling
da? - fy og fy. De "ledende" er da ikke så mye verre enn oss
litt lenger nede på stigen. Faktisk er mange av de "høyere
oppe" riktig så trivelige mennesker spør du meg.
Ikke er vi gamle heller - er vi? Selvfølgelig burde
Rotarianere pensjonert seg og sluttet sånn ved sekstisjuårsalderen slik som redaktører må eller bør gjøre. Men 58
som er klubbsnittet er da ingen alder i våre dager. Selv 80
åringer er ikke så gamle nå som de var før. Vi har forøvrig
en i denne skumle aldersgruppen, og han er en av de som
tilfører klubben mest på mange måter. Ja selv de som var
30-40 når de kom inn i Rotary blir jo ett år eldre for hvert
år, og til slutt blir de 67 også, kan det bli stort verre.
Det er altså ikke til å unngå, når du trives, at årene flyr.
Kanskje vi burde pensjonere oss fra Rotary arbeidet når vi
er 67, senest? Men hvem skulle vel da samlet inn vel en
million kroner til Nysgjerrig (hun dama på brygga), eller skaffet vann og skolemateriell til vårt prosjekt i Uganda, eller
utryddet Polio i verdenssamfunnet, bare for å nevne noe.
Det er ikke noe vi vanligvis slår oss på brystet for, men i
denne sammenhengen føler jeg for å nevne dette sånn i forbifarten.
For å rydde all tvil om skumle ritualer, pjoltere og maktmisbruk av veien - Burde vi ikke invitere redaktøren i Jarlsberg på besøk. Egentlig kan han jo komme når han vil - ja,
overraskende om så er, i tilfelle det skulle forekomme ritualer, pjolterdrikking eller det som verre er. Han kunne jo
også blitt foreslått som medlem. Det er kanskje ikke dumt,
vi har jo ingen avisfolk med, men jeg tipper at han har den
utøvende makten han ønsker seg i form av dagens leder i
Jarlsberg og at det neppe vil være mer å hente i Rotary,
bortsett fra kanskje litt skummel byplanlegging og næringsutvikling i lokalsamfunnet da.
Skrevet egenhendig - med lysglimt i øyet og kun meg
selv som etterfølgende skyteskive

"redaktør" Olav

Tenk på detaljene,
så ordner resten seg selv.....

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

INVITASJON TIL RYLA
19 - 21 mars 2009 -

Møteprogram FEBRUAR 2009

arr. Arendal Rotary

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, eller på
godt norsk, LEDERSEMINAR for Ungdom.
Første RYLA-seminar i Norge, og i Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer.

Mandag 02. BEDRIFTSBESØK
hos Kongsberg Maritime AS, Subsea Divisjon,
Strandpromenaden 50, Horten ved Svein Otto
Det vil bli enkel servering. Fremmøte 19oo
Referent

: Kaj Haagensen

MÅLSETTINGEN er å gi unge fremtidige leder-emner impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv,
organisasjonsliv og forvaltning. Et gjennomført RYLA seminar "vil veie godt" på CV´en ved senere jobbsøknader!

Mandag 09. YARA - ved konsernsjef Jørgen Ole Haslestad
Intro ved Jon Petter Helgestad

UNGDOM I ALDEREN 19-24 (i noen tilfeller 18-35) som
har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å
være ledere innen speidervirksomhet, musikkorps, elevråd,
studentorganisasjoner, og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet - kan delta.

Mandag 16. 3-MINUTT ved Ivar Jon Tunheim
EGO/YRKESFOREDRAG ved
Jan Arne Rønningen

TEMA: INTERNASJONALISERING
STED: Eikely, Froland (14 km utenfor Arendal)
DATO: Torsdag 19. mars 12oo til lørdag 21 mars 14oo
DELTAKERAVGIFT 3500,- (sponses av klubben) dekker opphold, måltider og transport under oppholdet. Reiseutgifter til og fra Arendal kommer i tillegg.
SISTE FRIST FOR PÅMELDING 15. februar 2009.

Referent

Referent

: Per Jan Jørgensen

: Ole Herman Nordby

Mandag 23. 3-MINUTT ROTARY ved Tor Tingbø
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Håkon Fæste
Referent

: Amund Rudlang

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Ring eller send mail til president Lars - men HASTER!

Fremmøte i Desember - 64,5%

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

Terje Andersen.......................65
Johan Svele........................... 78
Espen Andresen.....................51
Rotary International.............104
Ivar Jon Tunheim.................. 52

VI GRATULERER
President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no
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I disse tider kan man
snakke om at:
Money is like water,
block its flow and it will
stagnate
MÅNEDSBREV 02/2009 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

