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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Takk for hyggelig julemøte i Ødegårdbua. Hyggelig lag
og utlodning i tradisjonell stil. Vi er så godt som i mål med
å skaffe våre USD 8200,- som forhåpentligvis tredobler seg
ved matching grant. Fantastisk! Stor takk til utlodderne
Øistein og Jan og Møte og Kameratskapskomiteen ved Arne
Johan for flott gjennomført arrangement.
I fjor innstiftet vi NYSGJERRIGHETSPRISEN. Æresnysgjerrig er en hedersbevisning som kan deles ut til en
person eller organisasjon som har gjort en uegennyttig innsats i Holmestrand eller Hof. Statuttene kan du lese nedenfor. I fjor delte vi ut en av nysgjerrig-damene vår
e til Thove
Bringaker – svært fortjent. Hvem skal få den i 2009? Jeg
følger med i Jarlsberg, men der står det mest negativt om
det som skjer i nærmiljøet så jeg tror ikke vi finner svaret
der. Derfor oppfordrer jeg alle sammen til å komme med
forslag til gode kandidater nå i januar. Hvis ikke kommer
Møte og Kameratskap å bære opp og ned på "nysgjerrigdamene" de neste årene også...
Ellers ruller Rotary hjulet videre og Jan med nytt styre
er valgt for 2009/10. Gratulerer! Rotary har en bra organisasjonsmodell fordi mange er med og bidrar.
I januar er det peismøter igjen og jeg oppfordrer alle til å
delta og komiteledere til å drive litt innpisking. Peismøter
er hyggelige og vi trenger alles bidrag til nye programposter. For min del skal jeg delta på presidenttreff i Arendal
andre helgen i januar. En av hovedpostene er medlemsutvikling, og ellers blir det litt sosialt å treffe igjen presidentene fra de andre klubbene.
Til slutt vil jeg ønske alle et RIKTIG GODT NYTTÅR.
Jeg håper finanskrisen ikke vil prege hele neste år og at
optimismen kommer tilbake.
Med Rotary hilsen Lars

STATUTTER
FOR UTDELING AV ÆRESNYSGJERRIG
Æresnysgjerrig er en hedersbevisning som deles ut av
Holmestrand Rotary Klubb til en person eller organisasjon
som har gjort en synlig, uegennyttig og samfunnsganglig
innsats i Holmestrand eller Hof.
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne
andre som grunnlag for all virksomhet. Den som tildeles
Æresnysgjerrig må ha arbeidet og virket i samsvar med
Rotarys formål.
Kunstverket Nysgjerrig er plassert på Holmestrands
1000-års sted, Bryggetorget i Holmestrand. Å bidra til 1000års stedet var Holmestrand Rotary Klubbs prosjekt sammen
for å markere at Rotary Internasjonal var 100 år i 2005.
Æresnysgjerrig kan deles ut årlig av
Holmestrand Rotary Klubb ved styret i klubben.
Prisen er en miniatyrstatue av Nysgjerrig-statuen.

Service
Above
Self

TRIVELIG JULEAVSLUTNING
PÅ ØDEGÅRDBUA
Den var trivelig og gammel allerede på 50-60 tallet også.
Da var den plassert på brygga omtrent der Nordea, (Bjørn
og Terje) holder til i dag. En av flere jernvareforretninger i
byen, denne drevet av Birger Ødegård med familie. Her var
det personlig service og hjelpsomhet. Her kunne du få kjøpt
et par skruer, spiker eller en halvmeter kjetting til hengelåsen i løs vekt. Det var ikke måte på hva som kunne trylles
fram av "hardware" og saker og ting fra alle skuffene bak
den store tredisken. Det var tider det......
Det sitter litt av atmosfæren i tømmerveggene enda der
"hun" nå er plassert ute på Krana. I hvertfall et trivelig sted
å ha Julemøte med nogo attåt på for feststemte Rotarianere.
Mange var det som hadde funnet veien denne mandagskvelden, og etter et glass gløgg med godt i var det tid for
generalforsamling med valg av styre for 2009-2010. Dette
ble unnagjort til 20 i stil uten motkandidater eller kampvoteringer. Styrets sammensetning for 2009-2010 finner
du forøvrig lagt ut av Bjørn på vår eminente hjemmeside
www.holmestrand.rotary.no
Ribba smakte fortreffelig, akevitten og ølet likeså. President Lars ga en oppsummering av halvåret som var passert
og manet til innsats for å øke medlemstallet - men husk
Kvalitet fremfor Kvantitet.
Øistein redegjorde for vårt Uganda prosjekt som nå ser
ut til å komme i mål med bidrag fra RI (Matching Grant).
Tradisjonen tro kom Øistein også i år med masse blomster
og en flaske eksklusiv Pussers Rom til utloddning, som forøvrig undertegnede var så heldig og vinne. En stor takk til
Øistein for dette, og en takk til medlemmene for å gripe dypt
i lommene under loddsalget som ble meget innbringende
for skoleprosjektet i Uganda.
Stemningen var eksponensialt stigende etterhvert som
kvelden skred fremover. Forruten god julemat, ett uttall flasker aquavit og øl, ble det servert flere "våvede" skrøner og
fortellinger som nok passet best i vår mannsdominerte Rotary Klubb - akk ja, hvor lenge var vel Adam i paradiset?
Nedtegnet etter kveldens hukommelse - Olav

Det motsatte av å leve "gjerrig"...
det er faktisk å være..."NYSGJERRIG"
For mens de gjerrige ikke vil,
prøver nysgjerrige å få det til!
Mens en som er gjerrig holder tilbake,
drar den nysgjerrige spent i en spake!

Ivar Jon

Livet er ikke for amatører.....

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

FACTS ABOUT MALARIA.....
Polio er i dag snart utryddet
takket være Rotarys store innsats på denne fronten.
MALARIA derimot er en hardnakket sykdom som ikke lar seg
knekke så lett. Man kan ta sine
forholdsregler slik at man unngår denne farlige sykdommen
som hvert år tar livet av mer enn
1 million mennesker.
Det er Rotary klubber som i
dag har satt i gang tiltak mot malaria" ved å sende myggnett til
utsatte områder i Afrika.
✔ Ett barn dør av malaria hvert 30 sekund
✔ Mer enn 500 millioner mennesker får malaria hvert
år i Afrika, Asia, Latin Amerika, Midt-Østen. Deler
av sydlige Europa er også angrepet.

Møteprogram JANUAR 2009
Mandag 05. TERMISK SOLFANGER
Oppfinner og gründer Torkel Åsen forteller om
sitt produkt - intro ved Magne Aven
Referent : Håkon Fæste
Mandag 12. 3-MIN ved Jan Sollid
EGO/YRKESFOREDRAG
ved Hans Petter Harestad
Referent : Arne Fladby
Mandag 19. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Tema: Nye programposter
Referat og Fremmøte sendes President og
sekretær SNAREST etter møtet

✔ Mer enn 1 million mennesker dør av malaria hvert år.
Mest barn og gravide kvinner

Mandag 26. 3-MIN ROTARY ved Torstein Sagen
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Hans-Arne Risnes
Referent : Espen Andresen

✔ Rundt regnet 40 prosent av verdens befolkning er i
risikosonen for å få malaria

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

✔ Man kan beskytte seg mot å få sykdommen, og malaria lar seg kurere
Kan HRK gjøre noe med det? Hva med "våre skolebarn"
i Uganda - trenger de f.eks. myggnett for å beskytte seg mot
denne fryktede sykdommen?

Fremmøte i November - 60,3%
Fødselsdager i JANUAR

TELEFONEN.....
et symbol på samvær som
aldri finner sted

04. Jan Sollid.............................. 60 år
13. Sven Halvorsen...................... 44 år

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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