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Service
Above
Self

Elin Tveito er 19 år og
reiser på sommerleir til
Toulon like ved Nice i
Frankrike 15. til 26. juli.

PRESIDENTENS HJØRNE
Juli nærmer seg med stormskritt og "mitt" Rotaryår star ter. Det blir ingen enkel oppgave å gjøre like god jobb som
min forgjenger, men jeg skal gjøre mitt beste. Håper vi også
i kommende Rotaryår får gode og innholdsrike møter.

Leiren heter Discovering
"La Grande Bleue", og 12
ungdommer fra 12 forskjellige Europeiske land
deltar på denne leiren.

Jeg har akkurat kommet hjem fra en ukes ferie i Portugal hvor vi hadde noen solfylte og var me dager på Algarve
kysten.

Temaet er:
Hvordan leve og verne om
middelhavet.

Vi har valgt å bare ha to møter i juli. Dette fordi mange
av medlemmene er på ferie, og oppslutningen har som oftest vært noe svakere enn ellers i året.

Sponsorklubben til Elin
har vi foreløbig ikke navnet på, men den ligger i
distrikt 1730.

Dere er hjertelig velkomne til møtet på hytta vår på "Løvøya", Drasundvegen 98, mandag den 14. Møtet den 28. vil
Bjørn G ta oss med på båttur med m/s Viken.
Ønsker alle en riktig god sommer.

Med Rotaryhilsen - Martin

Holmestrand Rotary Klubb er sponsor klubb for tre flotte
unge damer som skal på Summer Camp i Europa i regi av

Rotary International
Youth Exchange
Alle tre er fra Holmestrand, og to (Marte og Elin) er døtre av
medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb.

Den siste som reiser er Regine
Solberg,17 år.
Hun har også en
viss Rotary tilknytning gjennom redaktøren (niese).
Hun skal til England, litt utenfor
Manchester, på
Summer Camp i
perioden 19. juli til
2. august. Regine
skal bo hos Janice
& Stuart Bottomleg
som begge er medlemmer i Rotary
Club of Rochdale,
distrikt 1280.

Når alle er vel hjemme igjen håper vi å få besøk av alle tre på
et av våre mandagsmøter hvor de forteller om sine opplevelser og erfaringer fra turene.
Før det ønsker vi jentene en riktig GOD TUR.
Marte Løvald Andresen er 16 år og skal på Biking, Hiking
& Sightseeing med natur og sportsaktiviteter i perioden
28. juni til 12. juli, så hun er allerede reist når dette månedsbrevet går i trykken. Marte skal til Prague (Czec Republic)
og distriktene omkring byen. Sponsorklubbene som Marte
skal besøke heter Rotary Club Jihlava og Rotary Club Trebic
i distrikt 2240.

Takknemlighetsgjeld er den
eneste gjelden som gjør deg rikere

ROTARY 2004
Frimerke
kr. 5,50

Lend a Hand

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

RI VERDENSPRESIDENT 2003-2004
Juli er tid for å presentere vår
nye verdenspresident
Jonathan B Majiyagbe (prøv deg
ikke på etternavnet - Jonathan
blant venner).
Han kommer fra byen Kano i
Nigeria, er født i Lagos og utdannet ved Universitetet i London.
Han er senior advokat i Nigeria,
med omfattende praksis innen
forretningsjus i Nigeria.
Han var direktør i Rotary International i 1988-1990, formann
i Afrika Region komite for Polio
Plus 2000-2002. Han har vært
visepresident i Nigerias advokatforening og er nå formann i Nigerias Røde Kors avd. Kano.
Jonathan B Majiyagbe har vært Rotarianer side 1967 og
er medlem og past president i Kano Rotary Club. Han har
også vært distriktsguvernør.
Han er gift med Ade som har vært formann i Inner Wheel,
Nigeria og den første afrikaner i styret for International Inner
Wheel. Sammen har de sønnen John som nylig har gått inn
i farens firma.
RI presidenten vil at vi skal rekke ut en hånd å hjelpe
våre søstre og brødre i nød. Om vi arbeider sammen finns
det ingen grenser for hva Rotarys hjelpende hender kan utrette.
-----------------------------------------------------------------------

Møteprogram

JULI

2003

I år blir det kun to sommermøter i juli måned. Den 14.
møtes vi hos presidenten, og den 28. drar vi på cruise med
MS Viken. De andre mandagene (7. og 21.) tar vi ferie.
Mandag 07. MØTEFRI
Mandag 14. SOMMERMØTE på hytta til
Martin Westbye
NB! Fremmøte ved Løvøya kapell 19oo
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Mandag 21. MØTEFRI
Mandag 28. Skipsreder Bjørn Gustavsen inviterer oss og
damene på FJORDCRUISE med m/s VIKEN
til Holtnesstøa (nye fjordhotellet) v/Rødtangen
Avgang fra Kullboden kl. 19oo
Hver enkelt tar med mat.
Drikke fåes kjøpt ombord (alle rettigheter).
Billettpris kun 50/person
Ansvarlig: Møte & Kameratskap

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

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....54 år
07. Ole Søby................................ 49 år
26. Reidar Næss.......................... 65 år
29. Alv Smith Johansen............... 47 år

VI GRATULERER!
Innlegg til månedsbrev nr. 08/2003 sendes redaktøren

Fremmøtestatistikk for mai - 69 %
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senest mandag 21. juli:
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