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VALG AV RI PRESIDENT

Dette Rotaryåret er allerede halvgått. Styret for neste
Rotaryår er valgt og Rotaryåret har gjort en halv omdreining
til.

Vi øyner en ny epoke i Rotarys historie
ved at Jonathan B. Majiyagbe fra Rotary Club of Kano i Nigeria er innstilt
som ny verdenspresident for 2003-2004
av Rotary International Committee.

Vi fikk dessverre ikke sendt ut noen utvekslingsstudent
i år, men jeg håper at forholdene ute roer seg ned slik at vi
lykkes neste år. Dessuten er det mulighet til å reise til land
i Europa, for eksempel Frankrike eller Øst Europa. Kanskje vil det gjøre det lettere?
Vi har fått to reflektanter. Rolf Gustavsen har vi allerede
hilst på og håper vi snart ser Dag Stokland også.
Jeg synes komiteene har vært flinke til å lage interessante møter og regner med at de fortsetter på samme måte
neste år. Vi har fått tilbakemelding fra hotellet, som ber de
som har ansvaret for møtene varsle i god tid på forhånd om
det er behov for overhead, lerret eller annet utstyr, slik at de
kan få ordnet dette i god tid før vi kommer.
For de fleste av oss har det siste året vært som vanlig
uten de store begivenhetene, men for enkelte har dette blitt
ett år som danner tidsskille. Jeg tenker på de som har mistet noen av sine nærmeste og de som sliter med sykdom.
Så vil jeg ønske hver og en ett godt og forhåpentligvis
fredfullt nytt år.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB´s
STYRE FOR Rotaryåret 2002/2003
På generalforsamling mandag 17. desember 2001 ble følgende personer valgt inn i styret:
President
Incoming president
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Past President

Terje Andersen
Martin Westbye
Terje Karlsen
Jan Sollid
Per Jan Jørgensen
Jon Petter Helgestad
Alv Smith Johansen
Ole Wathne
Ole Johan Klyve

Det nye styret trer i kraft 1. juli 2002.

Valgkomiteen ved Olav Georg Dalseth, Øivind Haugen, Trond Frøyland
---------------------------------------og ta med dere at.......
bestanddelene i et lykkelig liv er
en god fordøyelse og en dårlig
hukommelse
Om dagens situasjon kan sies at.....
This war, like the next war, is a war to end wars

Det er første gang i historien at en farget, og Afrikaner, er nominert til å bli
Rotary International´s toppleder.
Majiyagbe har vært Rotarianer siden 1967, har vært
distriktsguvernør og direktør i Rotary Foundation. For tiden leder han Afrikas PolioPlus komite.

Norge har mange Rotarianere.......
Her er Rotary´s 10-på-topp verden over når det gjelder
antall Rotarianere pr. 1000 innbyggere.
Island på topp med 3,69 Rotarianere pr/1000 innbyggere;
Sverige har 3,38; Norge 3,05; New Zealand 2,69; Finnland 2,27; Danmark 2,12; Australia 1,93; USA 1,41; Sveits
1,38; og Nederland 1,18 Rotarianer pr/1000 innbygger.

RI Catalog goes online.......
I denne måneden kan Rotarianere bestille publikasjoner, videoer, medlemsartikler og annet Rotary materiell direkte fra Rotary´s web side www.rotary.org
Foruten denne servicen anbefales alle Rotarianere å ta
en titt på Rotarys web side fra tid til annen. Her finnes mye
interessant og lærerikt om Rotary International.
...når vi da vet at 2,5 millioner nordmenn over
13 år har tilgang på internett, og at 46 prosent av disse er
innom nettet daglig (av totalt 4,5 mill), da har de fleste av
oss anledning til å oppdatere seg på RI´s web sider.

JANUAR er oppkalt etter den romerske guden Janus.
Med sine to ansikter kunne Janus
se både bakover i historien og inn i
fremtiden, og man ofret til ham når
noe skulle avsluttes eller påbegynnes.
Det norrøne navnet på måneperioden etter julemåneden var thorri,
som betyr barfrost.

RETTELSER til
ÅRBOKEN
Kontroller at dine opplysninger er
korrekt oppført i Rotary Årboken (matrikkelen).
Eventuelle endringer må meldes til
vår sekretær Jon Petter snarest slik at
neste utgivelse blir korrekt.

NB! HASTER

ROTARY 2002
Frimerke
kr. 5,50

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

HISTORISKE HENDELSER i
JANUAR gjennom tidende

Møteprogram JANUAR 2002

14.01.1814 Fred i Kiel mellom Sverige og Danmark-Norge.
Norge i union med Sverige.
22.01.1904 Ålesund brenner.
25.01 1924 Verdens første olympiske vinterleker åpner i
Chamonix. Norge blir beste nasjon.

Referent: Ulf Sundling
Mandag 14. 3-MINUTT ved Bjør n Nymoen
EGOFOREDRAG ved Tobias Brodtkorp
Ansvarlig: Møte og Kameratskap

01.01.1925 Kristiania skifter navn til Oslo.
30.01.1933 Adolf Hitler utnevnes til rikskansler.
23.01.1944 Edvard Munch dør.

Referent: Alf Johan Svele

01.01.1959 Fidel Castro kommer til makten på Cuba.
01.01.1960 NRK starter med fjernsynssendinger fire kvelder i uken.
24.01.1965 Sir Winston Churchill dør.
01.01.1967 Folketrygden trer i kraft.
01.01.1979 Fulle diplomatiske forbindelser etableres mellom USA og Kina.
17.01.1991 Kong Olav V dør.
17.01.1991 Gulfkrigen bryter ut.

Mandag 21. 3-MINUTT ved Helge Kristensen
HOLMESTRAND 250 ÅR ved Øistein Larsen
og jubileumskoordinator Mette Marit Bie Sørum
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Ole Søby
Mandag 28. 3-MINUTT ved Runar Koldberg
LEDIG TIME
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Max Trandem

01.01.1994 EØS-avtalen trer i kraft.

----------------------------------------

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i Januar
03.
04.
09.
16.
18.

Mandag 07. INTERNASJONALISERING i TELENOR
ved Morten Karlsen, konserndirektør for
internasjonale forhold i Telenor.
Ansvarlig: Internasjonal komite

Ole Wathne....................... 53
Jan Sollid......................... 53
Bjørn Solstad.................... 76
Kåre Skarrebo................... 79
Brede Henriksen............... 79
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VI GRATULERER!

MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.
En tradisjon knyttet til thorri-måneden (JANUAR) var at
bonden - kun iført nattskjorte og før noen andre hadde
stått opp - hilste den nye måneden velkommen ved å
hoppe på ett ben rundt våningshuset.
Oppfordringen går videre til Rotarymedlemmene.
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