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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Når jeg nå setter meg ned og skriver noen ord på "presidentens hjørne" så har vi akkurat lagt det siste møtet bak
oss før Jul og Nyttårs markeringen.
Vi fikk gjennomført valget som planlagt under myndig og
kyndig ledelse av Jon Petter. Med valget unnagjort så er vi
dermed halvveis i Rotary året. Tiden raser av gårde og vi
kan glede oss over de nye oppgaver som venter på nyåret.
Spesielt hyggelig var det å få møte vår nye reflektant Sven
Halvorsen på julemøtet vårt. Det skal bli trivelig å bli kjent
med Sven, og det virket som han fant seg tilrette på sitt
første møte i klubben.
En stor takk til Einar som fortalte om spennende elefantjakt i Tanzania. Også en takk til klubbens to suverene
loddselgere Jan og Øistein. Vi fikk inn et meget godt bidrag
til vårt Uganda prosjekt. Veldig bra!
Tenkte jeg skulle minne om noe viktig som Sommerleire
for ungdom. Hver vinter i løpet av Februar måned så legges
det ut på internett et tilbud til alle ungdommer, ikke bare
barn av Rotarianere. Som dere vet så har vi flere sommere
sendt ut noen ungdommer til slike leire. Dette er turer lagt
opp for ungdom i Rotarys ånd med fokus på vennskap og
tolleranse over landegrensene.
Min oppfordring er: Er det noen som kjenner noen som
kunne tenke seg dette? Mer informasjon og søknadspapirer
finnes på www.rotary.no <http://www.rotary.no> med link
videre til ungdomsutveksling og sommer camps.
Reiser til president treffet i Arendal fra 12. til 13. januar.
Det skal der spesielt jobbes med "Club Leadership Plan".
På oppfordring fra distriktsguvernøren så skal jeg holde et
innlegg om hva Holmestrand Rotary Klubb har kommet frem
til. Foruten vår klubb, så skal Brevik og Kristiansand komme
med et innlegg. Takk til å Erik, Jon Petter og Bjørn N for
sine bidrag i arbeidsgruppa som fikk frem våre planer. Alle
som engasjerte seg i diskusjonen på medlemsmøtene der
CLP ble presentert takker jeg også.
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene i
Holmestrand Rotary Klubb GODT NYTT ÅR !
Rotary hilsen Espen

Rotary er en organisasjon
sammensatt av mennesker
med omtanke - for sine hjem,
sine samfunn og hverandre.
Og omtanke, det er hva familie
egentlig handler om. Bill Boyd
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FEMTENTUSENKRONER TIL
Nsimbi Education Centre
Tradisjonen tro så har Øistein også i år reist og besøkt
Rotary Klubben på Virgin Island for å hente hjem en flaske
eksklusiv rom til utloddning og inntekt for vårt Uganda prosjekt. Etter en edruelig markedsføring både før og på julemøtet, innbrakte dette ikke bare promiller - men hele 5.000,i direkte loddsalg - doblet med 5000,- av Øistein, og ytterligere bidrag på 5.000,- fra Øistein´s forretningspartner. Dermed innbrakte den eksotiske flasken hele 15.000 KRONER.
Sist ble det vannforsyning til skolen. Nå vet vi at lærere
og elever trenger tak over hodet, gulv, vegger, pulter og skolemateriell. Pengene "følges" direkte frem til skolen og forvaltes på best mulig måte. Bidraget vil gi ytterligere oppgradering av et viktig læresenter. VELDIG BRA!

OGSÅ I ÅR.......
sender vi en takk til atelier 2M, Bjørn N og Terje K for at
vi også i år ble invitert til julesammenkomst i GALLERIET,
Kvartal Langgaten. Må det gjerne bli en tradisjon at vi får
komme til dette intime kunstmiljøet hvor vi forøvrig ble oppvartet med tradisjonell julemat, øl og aquavit på en fortreffelig måte. Takk også til Møte og Kameratskap for perfekt og
vel tilrettelagt arrangement.

Bilder fra julemøtet
den 18. desember.
Et lite utsnitt av de
"noenogtyve" som sørget for stor stemning
med mat, drikke og
mange gode "skrøner".
Til venstre president
Espen som viser
lotterigevinsten og
stemmer i med:
"hei og hå,
ei flaske med rom"
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Ole Wathne har sluttet.....
På møtet mandag 11. desember takket Ole for tiden han
har hatt i klubben. Ole har flyttet til Revetal og har fortsatt
sitt daglige virke i Tønsberg. Ole har vært medlem siden
1997 og slutter fordi han ønsker å "trappe" noe ned og benytte sin Spania leilighet og det gode liv litt mer.
Vi ønsker Ole lykke til videre fremover i livet.

VI ER 45 + NY REFLEKTANT.....
Sven Halvorsen som er ny reflektant deltok på julemøtet
den 18. desember for første gang i klubben. Vi håper at du
vil trives blant oss og akseptere vårt tilbud om medlemskap.

POLIO PLUS....
Vår RI-president Bill Boyd er som kjent fra New Zealand,
og under et besøk i sitt lands ambassade fikk han overrakt
en sjekk på vel 330.000 USD fra sitt hjemland, til Polio Plus,
i erkjennelse av hans posisjon i Rotary International.
Dette kommer godt med da polio enda ikke er helt utryddet i Nigeria, India, Afganistan og Pakistan.

Den klarer seg alltid,
som får mye ut av lite

Fødselsdager i JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 58 år

MØTEPROGRAM - JANUAR 2007
Mandag 01. 1. NYTTÅRSDAG - Møtefri
Mandag 08. 3-MINUTT ved Beint Saaghus
"NYE HOLMESTRAND FJORDHOTELL"
foredrag ved Widar Salbuvik
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Alf Johan Svele
Mandag 15. ITA ved Halvor Kalve.
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Alv Smith Johansen
Mandag 22. "UTFORDRINGER VED ETABLERING AV
VIRKSOMHET I USA" ved Tom Johansen
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Amund Rudlang
Mandag 29. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
ERFARINGER FRA ET OPPKJØP - - DEN STORE "SPISER" DEN LILLE
ved Torstein Sagen
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Arne Lunde

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

09. Bjørn Solstad........................ 81 år
16. Kåre Skarrebo........................84 år

VI GRATULERER!
President 2006-2007 Espen Andresen,
tel 905 19361 e-mail: info@e-andresen-as.no
Sekretær Lars Tveito,
tel 992 82320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Programkomiteen Svein Otto Schjerven,
tel 992 03843 e-mail: ot-schje@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Fremmøte i November - 61,3 %
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