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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner,
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NY REFLEKTANT

Siste måned i Rotaryåret er akkurat begynt, og det betyr
at min tid som president snart er forbi.

Som de fleste har fått med seg så har vi på de siste møtene hatt besøk av vår nye reflektant Bent Stenberg. Bent
er født 24.03.54, og bor i Breidablikkveien 1, Holmestrand.

Det er ufattelig hvor fort tiden har gått, og enda fortere
går det til presidentskiftet som finner sted mandag 14. juni.

Velkommen skal du være Bent, håper at du vil trives
sammen med oss.

Grunnen til det uvanlige og tidlige tidspunktet er at undertegnede blir borte fra de to siste møtene i juni. Jeg har
diskutert dette med styret som ikke hadde noen innvendinger på rokeringen i programmet. Jeg vil i den forbindelse
minne om at komiteformennene må ha protokollene klare
for overlevering til påtroppende komiteformann.
Det blir ingen båttur i år. I stedet skal vi arrangere "fest
i grisehuset" (det nye) til Jon Petter. Vi skal nemlig "prøvekjøre" lokalet før grisene kommer.
Aquavit er temaet, hvor vi får besøk av Per Harald Hofsli
fra Horten Aquavit klubb. Han vil fortelle litt om de forskjellige typer aquavit som finnes på polet i dag. Vi skal
selvfølgelig ha rikelig med smaksprøver. Jeg håper at de
fleste av oss har tid fredag den 11. juni kl. 19oo.
Når jeg ser tilbake på året, har vel stort sett det meste
gått i den vanlige tranten. Jeg vil få rette en stor takk til
styret og komiteene som har fått dette til å bli hyggelige og
innholdsrike møter. Til slutt vil jeg få takke for meg som
president, og ønsker Terje K lykke til med det nye året.

Rotary hilsen - Martin (avtroppende)

INCOMING PRESIDENT´s HJØRNE
Hei alle i Holmestrand Rotary Klubb,

ROTARY INTERNATIONAL
den globale sammenslutningen av 1.211.723 Rotarianere
i 31.603 klubber i 529 distrikt i 166 land - fastslo tidlig, ja
allerede ved sitt første konvent i år 1910 at man som Rotarianer er skyldig sine klubbmedlemmer og komme på klubbens møter så ofte man kan. Det ble besluttet at 6 fremmøte av 10 var et rimelig krav.
Møtefritak er en rettighet som alle Rotarianere får i følge
85-regelen. Den gir en Rotarianer med sammenlagt biologisk alder + antall år som Rotary medlem - 85 år - rett, men
ikke plikt til å søke permanent møtefritak.
Det grunnleggende prinsipp som Paul Harris bygde den
første Rotary Klubben på, var at vi blir bedre individer både som yrkesutøvere og som samfunnsborgere - ved å
treffes ofte, lære av hverandre og bli godt kjent med hver
enkelt. Dette er en av Rotary´s grunnregler og den skal vi
verne om. Rotary blir aldri en god organisasjon uten at vi
engasjerer oss emosjonelt, mentalt, fysisk, dvs. med hjerte,
hjerne og hånd.

RI President i
jubileumsåret 04-05

Da nærmer vi oss presidentskifte og nytt år. Martin er
sikkert glad og jeg er spent.

Glenn E. Estess fra Alabama,
USA er vår nye verdenspresident.

Det skal bli skikkelig spennende og forhåpentligvis moro
å lose klubben gjennom året som skal feires til ende.

Pensjonert adm. direktør i eget
firma. Gift, har 3 barn og 8 barnebarn.

Vi tyvstarter litt; det nye styrets første styremøte blir
allerede mandag 7.juni hjemme hos meg umiddelbart
etter bedriftsbesøket på Vestfold Jernlager.
Jeg syntes det passer bra med noen milepæler for klubben dette året. Man skal vokte seg vel for å legge listen for
høyt, men noe skal man strekke seg etter og tempoet bestemmer vi selv....
Spennende utfordringer som vi tar fatt på blir bl.a. å
starte prosessen med kvinner i klubben, Øisteins prosjekt i
Uganda, deltakelse på 100 års convention i Chicago, vår
egen 100 års fest og selvfølgelig den kontinuerlige prosessen med nye medlemmer. Men som alltid er det det enkelte
møtet som avgjør om klubben fungerer bra eller dårlig. Har
vi møter som hver enkelt trives på og ser frem til å gå på har
vi lykkes. Dette blir selvsagt også neste års største utfordring som vi allerede har begynt å føle på.
Håper milepælene vil være med å inspirere flest mulig
der de ønsker å delta/engasjere seg.

Rotary hilsen - Terje K (påtroppende)

Medlem i Rotary siden 1960, DG
i 1979, koordinator for Polio Plus
1987, visepresident og flere styreverv
i RI og Rotary Foundation i 90 årene.
En av 5 brødre som alle er Rotarianere. Major Donor av
store gaver til Rotary Foundation, han er Paul Harris fellow
og Benefactor, og som om ikke det var nok - 16 medlemmer
i familien Estess er Paul Harris Fellows.

Kunsten å være lykkelig består i at
man gjør sine gleder enkle
--------------Noen feil skulle jeg ønske at jeg
hadde gjort lenge før
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MØTEPROGRAM - JUNI 2004

MØTEPROGRAM - JULI 2004

Mandag 07. Bedriftsbesøk - VESTFOLD JERNLAGER
Omvisning ved daglig leder Bård Bergh,
fremmøte på Bentsrud kl. 19oo

I år blir det kun ett sommermøte i Juli måned. De andre
mandagene tar vi ferie og møtefri.

Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Nils Ørum
NB! STYREMØTET - ENDRING!!
Styremøtet blir hjemme hos Terje Karlsen umiddelbart etter bedriftsbesøket - ikke kl. 19oo som meddelt.
FREDAG 11. "FEST i GRISEHUSET" hjemme hos
Jon Petter Helgestad - senkveld - vi starter kl. 19oo.
Foredrag ved Per Harald Hofsli om aquavit med nødvendig
prøvesmaking av denne edle drikk. Det serveres spekemat,
mer aquavit, og øl. Konkurranse (overraskelse), drikkeviser
m.m. Mulighet for felles hjembringelse med maxitaxi, alternativ overnatting i "bingen" (husk sovepose). 200/kuvert + øl.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Bør helst ikke refereres
Mandag 14. Generalforsamling - PRESIDENTSKIFTE
NB! Husk protokolloverrekkelse
SPISEAFTEN - sponset
Referent: Arne Lunde
Mandag 21. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
EGOFOREDRAG ved Johan Henrik Dahl

Mandag 05. SOMMERMØTE med damer
kl. 19oo hjemme i haven hos president
Terje Karlsen, Tolfsrudkollen 1.
Enkel servering. Ta med stoler.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

Fødselsdager i JUNI
01. Arne Martin Huseby...............57 år
12. Steinar Jørgensen.................. 64 år
18. Tobias Brodtkorp................... 46 år
26. Terje Karlsen......................... 45 år
28. Helge Kristensen.................... 66 år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....55 år
07. Ole Søby................................ 50 år

Ansvarlig: Programkomiteen

26. Reidar Næss.......................... 66 år

Referent: Hans Petter Harestad

29. Alv Smith Johansen............... 48 år

Mandag 28. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
LEDIG TIME - Sosial kveld med kaffe/te
eller godt drikke på terrassen eller i Juno.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for mai - 58 %

Referent: Sverre Hamer
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