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PRESIDENTENS HJØRNE

Service
Above
Self

MEN INNI ER VI LIKE.......

Kjære Rotary venner!
Et år går fort unna for alle, men som president har det
gått i ekspressfart! Det har vært både en glede og utfordring for meg å få fungere som president dette Rotary året.
Jeg vil få anbefale alle å si ja til et slikt verv, det vil du ikke
angre på!
Det er en stor glede å bli videre kjent med vår nye reflektant Arne Johan Bu. Arne er 40 år og "på vei ut" av
Round Table, hvor han har vært et meget aktivt medlem.
Det blir som tidligere nevn et eget styremøte for det gamle
og nye styret i klubben vår. Møtet vil bli avvikklet rett etter
ordinært møte den 11.juni. Egen innkalling vil komme om
ikke lenge på e-post.
Til slutt vil jeg få takke for meg som president i Holmestrand Rotary Klubb 2006/07. Videre vil jeg ønske Bjørn N
og det nye styret lykke til i det kommende Rotary året!
GOD SOMMER TIL ALLE - - Rotary hilsen Espen

Terje A som foruten å være en meget aktiv Rotarianer i
vår klubb også tidvis residerer i South Africa, har sendt
oss noen ord om møteformen i George Rotary Club.
Møtet innledes med skål for South Africa, deretter
"Grace" som er bordbønn.
Engelsk: For food, fellowship and the opportunity to
serve, we thank thee O´Lord. Make us ever mindful of the
needs of others.
Tysk:
Für das essen, die freundschaft und die Gelegenheit zu dienen danken wir dir O´Herr. Erinnere immer
uns an die, die unsere Hilfe nötig haben.
Visiting Rotarians presenteres og ønskes velkommen.
Møtet fortsetter så gjerne med at kveldens "sergeant" med
glimt i øyet "bøtelegger" medlemmer for diverse (påståtte)
uregelmessigheter, deretter oppfordres alle som er "happy"
til å betale en "happy Rand" - alt med det formål å få inn
noen Rand i klubbkassa. Mye moro!
Ellers Rotary saker som hos oss. Middag serveres, og det
spises (og drikkes) under hovedpost. Wine Draw foregår
ved at to mynter kastes på gulvet og folk (stående) viser
med hendene hva man tror resultatet blir. (Two heads=2
kron=begge hender på hodet, two tails=2mynt=begge hender på rumpa, osv) Litt mer "action" enn vår loddtrekning.
Klubben er forøvrig rå på prosjekter, de har jo også vært
frampå angående Matching Grant. Møtet avsluttes med
skål for Rotary International, Rotary Club of Holmestrand
etc. Så er det Kaffe avec.
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PROGRAMENDRING mandag 4. juni
Ivar Jon
Tunheim

NYTT MØTESTED og NYE MEDLEMMER
Klubbmøtet den 14. mai ble en festaften med høytidelig opptak av tre nye Rotary medlemmer. Unge og pene er de også,
og det trenger klubben som nå senker snittalderen merkbart. Hyggelig også at vi kunne ha denne kvelden i våre
"nye" møtelokaler på "nye" Holmestrand Fjordhotell.

NOEN ORD FRA INCOMING PRESIDENT
Hei alle Rotary venner. Ja nå nærmer det seg med stormskritt et nytt Rotary år. Jeg både gruer og gleder meg til å bli
den neste presidenten i Holmestrand Rotary klubb.
Mine intensjoner er å videreføre alt det gode som vi har
opparbeidet over mange år i vår klubb, i tillegg vil jeg fokusere på å aktivisere vårt Uganda prosjekt. Jeg vil prøve å få
til et grunnlag for en årevis utdeling av våre flotte "Nysgjerrig damer". I tilegg må ny lederskaps- og strategiplan for
vår klubb mot 2010 være klar for det neste Rotary året.
Ha en god sommer og jeg håper dere alle for mye flott
vær.
Hilsen Bjørn

Det kommer ingen buddister på dette møtet så herved er
alle advart. Istedet får vi et annet interessant program ved
foredragsholder:
Håkon Løken fra Holmestrand som er oberstløytnant i det
norske forsvar, Hæren. Har blant flere oppdrag, tjenestegjort i Afganistan. Vil fortelle om sine erfaringer fra oppholdet der og på generelt grunnlag om kulturforskjeller og utfordringer som møter de norske soldatene i Afganistan.

HUSK PÅMELDING til BÅTTUR
og spiseaften - PRESIDENTSKIFTE
Meld fra om du og fruen ønsker å delta på vår eminente
fjordtur (fuktig eller ikke) mandag den 18. juni.
Meld også fra om du (glem fruen) ønsker å delta på vår trivelige spiseaften mandag den 25. juni.
Påmelding kan skje på møtene 4. og 11. juni, eller du
kan ringe/sende mail til president Espen - SNAREST.

Grunnloven er skrevet av genier
så den kan etterleves av idioter

ROTARY 2007-2008
Frimerke
kr. 7,00

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

MØTEPROGRAM - JUNI 2007

MØTEPROGRAM - JULI 2007

Mandag 04. Hvordan er det å være BUDDIST i Norge?
Ansvarlig: Internasjonal komitee
Referent: Lars Tveito

Det blir kun ett sommermøte i Juil måned. De andre mandagene priser vi sommeren og tar møtefri.

Mandag 11. 3-MINUTT ved Knut O H Gråthen
EGO FOREDRAG ved Ivar Jon Tunheim
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Magne Aven
NB! FELLES STYREMØTE med gammelt og nytt styre rett
etter ordinært møte.
Mandag 18. BÅTTUR med DAMER
Reker og godt drikke (rimelig kuvertpris)
Avreise fra brygga kl. 19oo PRESIS!
NB! Det blir tur uansett vær!!
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Martin Westbye
Mandag 25. PRESIDENTSKIFTE - Generalforsamling
seksjon B - SPISEAFTEN (pent antrekk)
Hver betaler for seg. HUSK SJAFØR for vi skal
selvfølgelig ha "en lille en".
✔ PROTOKOLLOVERREKKELSER..........
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Max Trandem
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

Mandag 02. SOMMERMØTE med damer på HOTELLET
Ute på "dekket" eller inne, avhengig av været.
Vi lar praten gå mens vi nyter en god fiskesuppe (kuvertpris kr. 125,-)
NB! HUSK Å TA MED DAMENE.....
Ansvarlig: Møte & kameratskap

VI ER NÅ 45 + 2
HRK vokser igjen og snittalderen går den rette veien. Vi er
pr. dd 45 medlemmer og 2 reflektanter.

ROTARY INTERNATIONAL
medlemstall på verdensbasis ved årsskiftet:
Antall Rotarianere
1 204 694
Antall klubber
32 681
Antall land
168
HUSK at du har MØTEPLIKT (60%), og MØTERETT i alle
klubber verden over.

Fødselsdager i JUNI
01.
18.
26.
28.
29.

Arne Martin Huseby.............. 60 år
Tobias Brodtkorb................... 49 år
Terje Karlsen......................... 48 år
Helge Kristensen.................... 69 år
Runar Farnes........................ 52 år

Fødselsdager i JULI
Fremmøte i APRIL - 51,1 %

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

06. Holmestrand Rotary Klubb.....58 år
29. Alv Smith Johansen............... 51 år

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 6/7-2007 ER SPONSET AV:

KLYVE´S TAKST FORRETNING
Siv.ing. Ole Johan Klyve - MNTF
Langgaten 19 - 3080 Holmestrand
Telefon 330 53181
Fax: 330 53025

