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PRESIDENTENS HJØRNE
Dette året har gått forferdelig fort! Sommeren står
for tur og dette Rotaryåret er omme. Vemodig - ja faktisk.
For meg har dette vært et flott Rotary år der lærekurven
om Rotary’s virksomhet nærmest har vært loddrett. Samtidig
har engasjementet i klubben med prosjektene og de ukentlige
møtene vært nesten overveldende. Kikket litt tilbake på tidligere månedsbrev og konstaterer at noe har stemt og noe ble
ikke som jeg trodde. 100 års festen var et absolutt høydepunkt.
«Spennende utfordringer vi tar fatt på blir bl.a. starte
prosessen med kvinner i klubben, Øisteins prosjekt i Uganda,
deltagelse på 100 års convention i Chicago, og 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».
Nå er mye av dette historie og nye utfordringer dukker
opp. Leste her om dagen noe jeg bet meg merke i. Det var
en som uttalte at «det er kun fremtiden man kan forandre».
Jommen er det sant.
Gjort er gjort og spist er spist. Så får man gå på med nytt
mot og gjøre fremtiden så god som mulig. Jeg ser nå frem til
nye spennende møter i en ny komite der jeg vil gjøre min jobb
for at møtene vi har ansvar for blir spennende.
Nevnes må selvfølgelig det som til slutt ble vårt største
løft, 1000 års stedet. Dette er noe vi som klubb kan være
utrolig stolte av. For all fremtid vil det stå på en helle at
Holmestrand Rotary Klubb bidro til å få på plass «Nysgjerrig»
og ferdigstille plassen ved å samle inn og stille til rådighet 1en million norske kroner.
Jeg ønsker Jon Petter lykke til som president og ser frem
til nye givende møter.
Til slutt ønsker jeg alle en god, lang og varm sommer.

Terje Karlsen

INCOMING PRESIDENTS HJØRNE
Det er snart juli og det betyr at det gamle Rotaryåret er
snart slutt og et nytt begynner. For meg blir det et spesielt
år i Rotary sammenheng, siden det er jeg som skal lede klubben gjennom klubbåret. Jeg er spent, men gleder meg.
Det nye året vil i hovedtrekk ha samme mønster som de
foregående. Jeg ser ingen grunn til å gjøre store endringer
på noe som fungerer godt. Den største forandringen er at vi
får kvinner i klubben vår, som en fortsettelse av prosessen
fra inneværende år. Dette vil styrke HRK mener jeg.
En utfordring er klubbens lokaliteter og dette er meget
viktig. Hotellet virker for ustabilt, men jeg håper vi kan
fortsette med møtene der. Det ligger bra til og er lett å finne
for gjester. Allikevel bør alternativer vurderes.
I juli blir det to sommermøter. Det første hjemme hos
meg, det andre hjemme hos Espen hvor vi får besøk fra India. Vår gjest heter Kulbandhu Sharma, medlem av Rotary
Club of Surat Roundtown. Han er past president og PDG
for district 3060. Kulbandhu gjestet HRK i juni 1991 som
leder for GSE Team fra India. Han kommer direkte fra Convention i Chicago og vil fortelle litt fra dette.
Første vanlige møte blir 1. august - NB! allerede 8. august får vi besøk av distriktsguvernør Egil Omdal.
Til slutt vil jeg berømme nåværende president Terje og
hans stab med et bra gjennomført klubbår. Flott 100 års
markering på Eidsfos Hovedgård, og ikke minst prosjekt
"Nysgjerrig" og målet om å samle inn 1 mill. kroner. BRA.
God sommer og velkommen til sommermøtene.
Rotaryhilsen Jon (påtroppende)

EN SKREMMENDE UNDERSØKELSE
There´s trouble brewing, guys.....
Several months ago, scientists at Europe´s annual human reproduction conference suggested that the results of
a recent analysis revealed the presence of FEMALE
HORMONES IN BEER, and suggested that men should take
a look at their beer consumption. The theory is that DRINKING BEER MAKES MEN TURNING INTO WOMEN!
To test the theory, 100 men were each fed six pints of
beer within a one-hour period. It was then observed that
100% of the men gained weight, talked excessively without
making sense, became overly emotional, couldn´t drive, failed
to think rationally, argued over nothing, had to sit down
while urinating, couldn´t perform sexually, and refused to
apologize when wrong.
No further testing is planned.
(innsendt av Espen)

NY REFLEKTANT
Hyggelig med nye ansikter i klubben. Runar Farnes besøkte oss for første gang som reflektant på møtet den 23.
mai på Seilerhuset. De fleste av oss kjenner Runar fra før en ekte Holmestrandsgutt med både bopel og arbeide i byen.
Velkommen i klubben Runar, håper du vil trives hos oss.
Forøvrig en godt besøkt og trivelig kveld med 3-minutt av
Håkon om seiling, onsdagsregatta, og Rotary komitemøte
"under slappe seil" på fjorden.
Forbausende mange var det som syklet, gikk eller ble
kjørt til dette møtet. Jeg mener fortsatt at det drikkes alt
for lite i Holmestrand Rotary Klubb - men vi kommer oss!

Olav
MYE FOTBALL OM DAGEN.........
Noen mennesker tror at fotball
gjelder liv eller død, men det er
atskillig mer alvorlig enn som så.

HUSK

PROTOKOLLER

ved presidentskiftet den 20. juni.
Ha også klart et lite muntlig resymé
over aktiviteten i din komite når protokollen skal "handes" over til påtroppende komiteformann for 2005-2006.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MØTEPROGRAM - JUNI 2005
NB! MANDAGSMØTET 6. JUNI ER FLYTTET
TIL TIRSDAG 7.JUNI.....
Tirsdag 07.

AVDUKING AV STATUEN NYSGJERRIG
Møt frem på 1000-årsstedet.
Høytidelig avdukingen med start kl. 19oo.
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Ole Herman Nordby

Mandag 13. BEDRIFTSBESØK PÅ HYDRO
Lars tar oss med på en omvisningsrunde i
flykontainerfabrikken. Besøket blir utvidet
og vil ta noe mer enn 1 time.
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Reidar Næss
Mandag 20. 3-MINUTT ved Einar G Løken
GENERALFORSAMLING Seksjon B PRESIDENTSKIFTE
NB! Husk protokolloverrekkelse!
SPISEAFTEN - sponset
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Hans-Arne Risnes
Mandag 27. 3-MINUTT ved Timmy Breen Nilsen
SEILREGATTA med innlagt matpause
Fremmøte: Seilerhuset på Hakan
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Amund Rudlang

MØTEPROGRAM - JULI 2005
Det blir KUN TO sommermøter i Juli måned. De andre mandagene tar vi ferie, pleier familien, og tar møtefri.
Mandag 04. SOMMERMØTE med respektive
kl. 19oo hjemme på farmen til president
Jon Petter Helgestad i Sørbyveien 5.
Enkel servering.
Glem ikke å ta med damene!
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Mandag 11. SOMMERMØTE med respektive
kl. 19oo hjemme hos Espen Andresen i
Ekornstien 10 hvor vi får besøk av
Kulbandhu Sharma, Rotarianer fra India.
Enkel servering. Ta med stoler og glem ikke
å ta med damene!
Ansvarlig: Møte og Kameratskap

Fødselsdager i JUNI
01. Arne Martin Huseby.............58 år
12. Steinar Jørgensen................ 65 år
18. Tobias Brodtkorb................. 47 år
26. Terje Karlsen....................... 46 år
28. Helge Kristensen.................. 67 år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb...56 år
26. Reidar Næss........................ 67 år

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080
Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

29. Alv Smith Johansen............. 49 år

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for APRIL - 65,6 %
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