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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!

Service
Above
Self

Melding fra INCOMING PRESIDENT
Kjære Rotary venner!

Det er nesten uvirkelig at dette Rotary året snart er over.
Jeg var veldig spent for ca. ett år siden da jeg stod foran ett
år som president for Holmestrand Rotary Klubb.

Ser vi på kalenderen så går vi snart inn i den første sommermåneden. Det nærmer seg presidentskifte og spenningen øker hos den innkomne presidenten...

I denne perioden har jeg lært mye, ikke minst bedret
mine Rotary kunnskaper. Håper de fleste vil se tilbake på
dette året som et normalt godt Rotaryår. Skal Rotary fungere godt så må det til et fungerende lagspill gjennom komiteene og styret, det har vært meget bra iår. Det har gitt
seg uttrykk på innholdet i våre møter, som etter min
oppfattning har vært svært bra.

Mener at vi er godt forberedt til et nytt Rotary år og jeg
ser frem til det med både spenning og glede. Det blir mange
fine programposter utover høsten, så vi har mye bra å se
frem mot.

26. juni er det generalforsamling, seksjon B med
presidentskifte og PROTOKOLLOVERREKKELSER. Det
er viktig at alle protokollene til alle komiteene er ajourført.
Leder for den enkelte komite har ansvar for dette.
Det blir et felles styremøte (gammelt og nytt styre) rett
etter ordinært Rotarymøte den 12. juni i våre lokaler (egen
innkalling kommer).

I Juli måned er det lagt opp til et sommertreff hos Gro
og meg. Alle er hjertelig velkomne med ledsagere!
Juli er jo den store ferie måned, og vi blir spredt rundt
om både inn og utenlands. Jeg vil anbefale alle som har
muligheten til det, å besøke andre klubber. Det er alltid
hyggelig og gir "et påfyll" av inntrykk som er verdt å ta med
seg. Rotary venner er det over hele verden!
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig GOD SOMMER
og velkommen til Ekornstien 10, Mandag 3 Juli !

Jeg vil med dette takke for meg som President for
Rotaryåret 2005/2006 og ønsker Espen lykke til som president kommende Rotaryår.
God sommer.

Med Rotary hilsen

Espen

Rotary hilsen Jon Petter

Enda ett Rotary år har passert og
jeg sier som brura, "himmel og hav,
dette herre gikk fort"

I ÅR SKAL ALLE MED PÅ BÅTTUR!
Til deg som alltid har vært med, og ikke minst du som kanskje aldri har vært med på de trivelige båtturene vi hadde
"før i tiden" i Rotary.
Har du anledning, tid og etthundre kroner så bli med og
kjenn på den trivelige atmosfæren med sjø og tangduft i
Holmestrandsfjorden. Vi bor jo her ved sjøen og den blir
ikke slitt om vi bruker den litt oftere.
BÅTTUR er tingen. I år ønsker vi å fylle båten med sommerstemte Rotarianere og respektive. SKIP o HOI!

I SPAREBANKGÅRDEN HAR VI DET BRA
Det ble en "myk landing" i våre nye lokaler i 4. etasje.
Har ikke savnet hotellet en eneste gang. Gjestene har funnet greit fram, var det ikke 15-20 stykker fra Borre Rotary
som besøkte oss på en gang?
Hjemmekoselig er det. Når kunne vi sist sitte å småprate ved runde bord med levende lys. Rotarymøtene har
blitt mye triveligere. Nå vet vi hva vi går til.
Nykokt kaffe på TV-kanner, Paul Harris på veggen, og
"nysgjerrige damer" på bordene.
Takk til huseieren og M&K, de gjør en kjempejobb. red.

NEW YORK
CITY

New York, New York, sang Jerseygutten Frank Sinatra.
Mange med han har falt for denne verdensmetropolen og
byen som har alt. Skyskrapere, gigantiske broer, kunst,
kultur, matopplevelser og for de med sort belte i shopping.
Her kan du komme til Manhatten i en av de ca. 12.500
gule taxiene i byen. Du passerer Bryant Park, The Rockefeller Center, Museum of Modern Art, Radio City Music Hall
og andre berømte bygninger i 6th avenue.
I Downtown Manhatten hvor New York ble født, bor det
fire millioner mennesker. Like mange kommer inn til sentrum hver dag for å jobbe. Her finner du Ground Zero,
Wallstreet, Broklyn Bridge, Chinatown og trendy Soho.
I Midtown Manhatten mellom 14th street og Central
Park finner du byens beste shoppingmuligheter og severdigheter. I området rundt 57th avenue finner du FN, Time
Square, Broadway, Chrysler Building, Empire State Building
og Grand Central Terminal fra jernbanens gullalder.
Besøket avsluttes best med en bedre middag på Grand
Central Oyster Bar eller en drink i The Campbell Apartment.
Selv om New York også består av Queens, Brooklyn, Staten Island og øya Bronx, er skyskraperøya Manhatten byens pulsåre. (kilde AmEx)
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MØTEPROGRAM - JUNI 2006

MØTEPROGRAM - JULI 2006

Mandag 05. 2. Pinsedag (møtefri)

Det blir KUN ETT sommermøte i Juli måned. De andre
mandagene tar vi ferie, pleier familien, og tar møtefri.

Mandag 12. HOLMESTRAND´s SKYGGESIDE og de som
har det vanskeligst, ved Thove Bringaker
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Torstein Sagen
NB! Husk felles styremøte (gammelt og nytt styre) rett etter
ordinært Rotarymøte.

Mandag 03. SOMMERMØTE med respektive kl. 19oo
Hjemme hos president Espen Andresen i
Ekornstien 10. Enkel servering.
Ta med stoler - og glem ikke damene!
Ansvarlig: Møte og Kameratskap

Mandag 19. BÅTTUR med DAMER
Reker og annet godt drikke.
Pris kr. 100,- pr. person.
Avreise kl. 19oo fra brygga ved Kullboden

William B Boyd
Rotary International
president 2006-2007.

Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Beint Saaghus

Motto: LEAD THE WAY

Mandag 26. 3-MINUTT ved Timmy Breen Nilsen
GENERALFORSAMLING seksjon B med
PRESIDENTSKIFTE - og for all del............
HUSK PROTOKOLLOVERREKKELSER!
SPISEAFTEN (sponset) på Båthuset umiddelbart etter møtet. Sjafør er kjekt å ha.

Rotary provides a much-needed
example of solid integrity,
international cooperation,
and the spirit of volunteerism.

☞

Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Hans-Arne Risnes
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

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

Arne Martin Huseby.............59
Tobias Brodtkorb................. 48
Terje Karlsen....................... 47
Helge Kristensen.................. 68
Runar Farnes...................... 51

år
år
år
år
år

Fødselsdager i JULI
Fremmøtestatistikk for April - 45,7%

06. Holmestrand Rotary Klubb...57 år
29. Alv Smith Johansen.............50 år

VI GRATULERER!
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
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