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PRESIDENTENS HJØRNE

SUMMER CAMPS 2010
Det er viktig allerede nå å
minne om at det sommeren
2010 kommer tilbud til ungdom som har lyst til å reise ut
og oppleve nytt, treffe andre,
og lære språk.

Kjære Rotaryvenner
Januar betyr presidenttreff og årets samling i Arendal
var veldig positiv og inspirerende. Sittende presidenter møttes for tredje gang i presidentperioden og det har utviklet
seg lett kommunikasjon og godt vennskap mellom presidentene. Utveksling av ideer er en viktig del av samlingen.
Distriktet går spennende tider i møte. De neste to årene
skal guvernørkjedet bæres av aktive, litt unge kvinner som
klart har ambisjoner om at noe skal skje med Rotary. Fornyelse, Rotary fram i lyset, tett kommunikasjon mellom klubbene .. .. dette kan bli interessant.
Shelter Box ( nødhjelp ved katastrofer, telt og utstyr for
10 personer) er et program flere Rotary klubber har støttet
over noen år. Etter katastrofen i Haiti startet distriktet vårt
umiddelbart kronerulling blant klubbene og i løpet av første
uka har 32 klubber gitt over 100.000 kroner til dette formålet. Dette sprer seg nå også til andre distrikter. Rotary
globalt har sendt mer enn 1000 Shelter Boxer til Haiti og
mange flere er på vei. Her trengs ufattelig med hjelp.
Gjennomsnittsalderen i klubben vår glir gradvis oppover, men det er hyggelig å se at selv om vi blir flere år er det
noen som fysisk blir bare yngre. Jeg tenker på de klubbmedlemmene som trimmer og holder seg i form og spesielt
på de som går det populære turløpet Marchialonga i Italia
31. Januar. Gratulerer til dere sprekinger.

Service
Above
Self

Aldersgruppen er fra 16 til
22. Mest utbytte av oppholhar de fra 17 år - etter første
året på videregående.
Programmene legges ut på Rotary Int. hjemmeside.
P.S. De "beste" campene går først, så det gjelder å bestemme seg fort!
Oversikten over programmene kommer på nettet i siste
halvdel av februar.
Jeg er selvfølgelig behjelpelig i søknadsprosessen.
Tidligere har deltakerne betalt et gebyr på kr 1000. Oppholdet er normalt dekket av Rotary. Reise frem til vertslandet og lommepenger dekkes av den enkelte.
Har du noen i din familie eller omgangskrets som kan
tenke seg å reise så nøl ikke med å ta kontakt - dette er
trygt og bra for ungdommen!
info@e-andresen-as.no

Med Rotary hilsen Espen

Med Rotary hilsen Jan

Duun og Falkberget
Det ble både Duun og Falkberget, og Sundt med, på møtet 11. februar.
Lokale Arild Sundt har markert seg som kjenner av Olav
Duun. Denne gangen trakk
han inn en referanse til og lot
litteraturkunnskapene få
tonefølge.

Lov å være selvopptatt!
Det er lov å være selvopptatt. I hvert fall når man jubilerer!
På møtet den 18. januar ble det gjensyn med jubileumspresentasjoner vist under 60 års-jubileumsfesten 31. oktober i fjor. I tillegg ble "ferske" bilder fra festdagen projisert
på STORT lerret. Fremmøtet var veldig bra. Her var tydeligvis mange ute etter både å se igjen seg selv og andre. De
som ikke hadde hatt anledning til å delta på festarrangementet, fikk en reprise på noen av godbitene. Kveldens
wienerstang ble en dagfersk ekstra godbit. I tillegg kunne
forsamlingen bryne seg på et "trekantproblem". Og de skal
man som kjent ikke kimse av.
Mvh ivarjon

Sundt foretok en interessant
sammenligning mellom trønderen
som
gjorde
holmestranding av seg, og
Røros store sønn - Olav Duun
og Johan Falkberget. To forfattere, begge opptatt av menneskelig slit, men også menneskelig storhet. Falkberget, glitrende på sitt beste, men kvalitativt mer ustabil enn Duun,
mente Sundt. Hva så med Duun selv? Vurderingene varierer noe. Men i hvert fall er han karakterisert som tilhørende i fremste rekke av norske forfattere. Og det av selveste Sigrid Undset, fikk forsamlingen vite.
Og innimellom plukket Arild Sundt frem gitaren og illustrerte sine litteraturhistoriske poenger med passende visesang. Dermed ble det både en lærerik og stemningsfull kveld!
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HOLA!
A SPANISH Teacher was explaining to her class that in
Spanish, unlike English, nouns (substantiv) are designated
as either masculine or feminine.
House' for instance, is feminine: "la Casa".

Møteprogram FEBRUAR 2010
Mandag 01. 3-MINUTT ved Per Jan Jørgensen
MINNER fra HOLMESTRAND under KRIGEN
Ved Johan Henrik Dahl
Referent : Einar Løken

'Pencil,' however, is masculine: "el lapiz".
A student asked, "What gender is computer?"
Instead of giving the answer, the teacher split the class into
two groups, male and female, and asked them to decide for
themselves whether computer should be a masculine or a
feminine noun.
Each group was asked to give four reasons for its
recommendation.
The men's group decided that "computer" should definitely
be of the feminine gender (la computadora), because:

Mandag 08. PEISMØTER - KOMITEMØTER for sittende
styre. Komiteleder bestemmer møtested og
innkaller sine medlemmer.
Referat
: sendes umiddelbart etter til
presi denten og Bjørn Nymoen
Mandag 15. 3-MINUTT ved Johan Svele
EGO/YRKESFOREDRAG ved
Amund Rudlang
Referent

: Erik Ekeli

1. No one but their creator understands their internal logic;
2. The native language they use to communicate with other
computers is incomprehensible to everyone else;
3. Even the smallest mistakes are stored in long term
memory for possible later retrieval; and
4. As soon as you make a commitment to one, you find
yourself spending half your pay check on accessories for it
The women's group, however, concluded that computers
should be Masculine (el computador), because:

Mandag 22. BEDRIFTSBESØK - Nye Brannstasjonen på
Kopstad. Omvisning ved brannsjef Erik Løken
Referent

: Arne Martin Huseby

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FREMMØTE i NOVEMBER 61,4%
FREMMØTE i DESEMBER 61,3%

1. In order to do anything with them, you have to turn them on;
2. They have a lot of data but still can't think for themselves;
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3. They are supposed to help you solve problems, but half
the time they ARE the problem; and
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4. As soon as you commit to one, you realize that if you had
waited a little longer, you could have gotten a better model.
The women won!
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