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PRESIDENTENS HJØRNE
Når jeg skriver dette er jeg nettopp kommet tilbake fra
Barcelona tur. Det var NOR Eiendom som arrangerte tur
for eiendomsutviklere i Vestfold. Vi var ca. 35 stykker, og
selv om vi vanligvis er konkurrenter skaper en slik samling
bånd og relasjoner utover de båsene vi til daglig befinner
oss i. Det å skape relasjoner blant forretningsfolk og ulike
yrkesgrupper er også en av Rotarys grunnideer, så jeg håper Rotarymøtene er et pusterom fra hverdagen istedenfor
enda et møte man må rekke før dagen er slutt.
I forrige "hjørne" nevnte jeg at vi hadde fått en forespør sel fra Jarlsberg Rotary Klubb om å ta i mot en student fra
Litauen sammen med Tønsberg og Jarlsberg Rotary Klubber. Vi har nå fått tilbakemelding om at dette vil skje i regi
av de to andre klubbene, da det er uheldig for studenten å
skifte skole og venner under oppholdet. Vi starter derfor
forberedelser til en ordinær ungdomsutveksling, hvor vi
mottar og sender ut en student i august neste år.
Den 8. april hadde styret for dette og neste år felles møte,
hvor klubbens økonomi, ungdomsutveksling og diverse saker fra PETS (President Elect T raining Seminar) møtet i Langesund ble gjennomgått. Blant annet fortalte incoming president Terje A, at da Rotary fyller 100 år i 2005 skal Polio
Plus prosjektet være avsluttet. Til dette trengs nye 400 millioner dollar som må skaffes tilveie. Det betyr at Rotary må
skaffe 600 kroner for hvert medlem neste år. Hvordan vi
skal gjøre dette vil Terje A komme tilbake til.
For å avslutte der jeg startet - i Barcelona var busker og
trær grønne og det var god norsk sommertemperatur. De lå
en del uker foran oss. Vår fordel er at vi har noe å se frem i
mot.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

Noen tips
til programkomiteen:
Å besøke andre klubber er noe man
alt for sjelden gjør. Men når man er gjest
hos en Rotarianer og blir bedt med på
møte – vel da stiller man selvsagt opp.
Og alltid er det en opplevelse man ikke ville gått glipp av.
Så også denne gang da jeg på nytt besøkte Rotary Club
of Tortola. Tortola er en liten øy i British Virgin Island – rett
vest for mer kjente St. Thomas. En liten perle av en øy –
med alle de ingredienser som karibiske øyer innehar.
Men det var disse tipsene til programkomiteen. Et lite
møtereferat vil forhåpentligvis gi innspill som kan fornye
våre ukentlige sammenkomster:
Tirsdag er møtedag på Tortola. Møtene holdes på Treasure Isle Hotel – rett ved svømmebassenget og nesten i friluft – kun med et lett tak over terrassen. Møtet starter kl.
12.00 med en sammenkomst i baren der Margueritas, Gin/
tonics og annet godt gir grunnlag for en kameratslig tone i
samtalen. Når den store klokken slår er møtet satt- og glassene settes til side mens man leser en kort bønn for maten
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– og en presentasjon av dagens lunsj. Lunsjen er overveldende med varme og kalde retter, grønnsaker og frukt – samt
et rikholdig dessertbord. Kl. 12.45 blir gjester presentert –
herunder også den eksotiske besøkende fra Holmestrand,
Norway. Sist jeg besøkte klubben fikk jeg med tilbake en
flaske rum som vi loddet ut under en hyggelig aften hos Per
Hegg. Jeg hadde derfor med tilbake en flaske Linje Aquavit
som ble presentert som ”potetvin”! Auksjonen av flasken
innbrakte 200 USD til Rotary Foundation.
Dagens taler var øyas guvernør – (man har en viss selvstendighet på British Virgin Islands – men ikke så meget at
de mister den økonomiske støtten fra England). Hans emne
var overvekt og de konsekvenser dette hadde for kropp og
sinn. Et emne som like godt hadde passet i andre klubber.
Under hele møtet var innsamling av penger et tema. Man
etterlyste – (og fikk!) sponsorer til innkjøp av skolemøbler
der hver sponsor betalte USD 500 – og det var en utstrakt
bruk av bøter – på fra USD 1 til USD 10. Disse kunne
presidenten gi til medlemmer som hadde kommet et minutt
for sent – til medlemmer som ikke holdt helt munn under
hans innlegg – eller til de som forsynte seg for godt av dessertbordet. Riktig livlig ble det når alle rundt bordet der en
synder satt, også måtte betale tilsvarende. President Michael Thomas var en meget oppfinnsom person – og bøtene
ble mange og store denne dagen.
Klubben har også sitt eget ukebrev(!) og fra det sakser
jeg: Our club is trying to qualify for our District Governor’s
Award and we need your help. At least 30 % of our members
need to become new Sustaining Members this year. This
means committing an initial USD 100 (or more) to the Rotary Foundation by check or credit card and signing a pledge
to pay USD 100 (or more) per year until you have earned a
Paul Harris Fellowship.
Som sagt – man skulle skaffe midler til mange gode formål.
Møtet var over på 2 timer – og så kjørte man hjem….
Men hva så med vår egen programkomité? Etter å ha
vurdert saken på nytt er det vel bare det med overvekt som
passer hos oss. Nesten utendørs møter er en umulighet –
og det med Margueritas eller Gin/tonics er ikke så enkelt
det heller.
I stedet får vi benytte anledningen til gjestebesøk når vi
er på varmer e steder – det kan trygt anbefales.

Øistein

My mother never saw the irony in
calling me a son-of-a-bitch
(Jack Nicholson)

Komiteformannens OPPGAVE..........
Møtereferat fra peismøtet mandag 15. april har du vel sendt
til incoming president Terje A - for lenge siden ??
Og fremmøterapport til sekretær Jon Petter ??
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UTVIKLINGEN
Slik så slottet ut i 1850.
Christiania har nettopp fått
gassverk og 11 gassdrevne
gatelykter.
Men det skulle gå ytterligere
50 år før kongen får bad og wc.
Året 1801 innbyggere: 883.353
bor i tettb.strøk: 9%
barn pr kvinne: 4,5-5 levetid: menn 40 år, kvinner 43 år
personer pr. husholdning 5,4

Møteprogram MAI 2002
Mandag 06. 3-MINUTT ved Lars Tveito
EGOFOREDRAG ved Rolf Gustavsen
Referent: Alv Smith Johansen
Mandag 13. BEDRIFTSBESØK:
Vi besøker Bilbjørn´s serviceanlegg på Grelland. Fremmøte på Meny (Hvitstein) kl. 1900
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Magne Aven

Året 1875 innbyggere: 1.818.853 bor i tettb.strøk: 24%
barn pr kvinne 3,9
levetid: menn 46 år, kvinner 49 år
personer pr. husholdning 4,7
årslønn i 2001 kroner: tjenestekarer 7800, tj.piker 3200

Mandag 20. 2. PINSEDAG -Møtefri

Året 1930 innbyggere: 2.812.160 bor i tettb.strøk: 47%
barn pr kvinne 2,5
levetid: menn 63 år, kvinner 66 år
personer pr. husholdning 4,2
årslønn i 2001 kroner: tjenestekarer 12900, tj.piker 8900

Mandag 27. 3-MINUTT ved Kåre Skarrebo
LEDIG TIME med godt drikke i JUNO PUB.
Sørg for "privatsjafør" så kan vi fortelle en
skrøne og ta en øl i sammen.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap

Året 1950 innbyggere: 3.278.282 bor i tettb.strøk: 52%
barn pr kvinne 2
levetid: menn 70 år, kvinner 73 år
personer pr. husholdning 3,1
årslønn i 2001 kroner: nettoinntekt pr. innbygger 35800
Året 1980 innbyggere: 4.091.132 bor i tettb.strøk: 70%
barn pr kvinne 1,7
levetid: menn 72 år, kvinner 79 år
personer pr. husholdning 2,7
årslønn i 2001 kroner: nettoinntekt pr. innbygger 95000

Referent: Erik Ekeli
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 MAI

Resten av historien kjenner vi.
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VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for mars - 70,19 %
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