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PRESIDENTENS HJØRNE
Påskeuken er i skrivende stund på hell, og akkurat nå
føles det virkelig som en evighet mellom de to møtene klubben har denne måneden. Uvant med slike lange avbrekk i
vår Rotary hverdag.
Selv fikk jeg en tidlig start på påsken i og med en kombinert hygge- og nyttetur over dammen, nærmere bestemt
South Carolina som tok til rett etter siste Rotary møte før
påske. Vel hjemme igjen kan det konstateres at det nok
aldri har vært så trygt å fly som nå. Sikkerhetskontrollene
er så omfattende, særlig i USA, at eventuelle terrorister skal
få store problemer med å finne muligheter til å påføre en
allerede hardt rammet luftfartsindustri ytterligere skade.
Signalene ”over there” tyder for øvrig på at publikum er i
ferd med å finne tilbake til tidligere reisevaner i form av
tendens til stigende bookingtall utover sommeren.
Siste møte i april er altså viet planlegging for de nye
komitéene i forbindelse med neste Rotaryår. Ennå har vi en
del godbiter på programmet i mai og juni, og med sedvanlig
godt komitéarbeid nå i april kan vi som medlemmer se fram
til hyggelige og givende møter også i tiden som kommer.
For min del innebærer dette at min tid som president
snart er ute, dette er faktisk nest siste innlegg til månedsbrevet! Til glede for noen antar jeg. Selv finner jeg dette
både hyggelig og meningsfullt. Nesten vemodig at tiden har
gått så fort, men greit nok at hjulet roterer og verden går
videre. Noen videre sluttbetraktninger får jeg komme tilbake med i juni .
Det legges opp til felles styremøte for det gamle og nye
styret 12. mai. Ting vi kommer til å ta opp er blant annet
videre diskusjon omkring ”lokalprosjekt 2004”, Polio Pluss
der sluttsummen på 27000 kr oner nå er innbetalt i tillegg
til ”annual giving” til Rotary Foundation som er på $17 pr.
medlem. Vi vil dessuten ta opp hvordan vi skal forholde oss
til en del svake frammøteprosenter. Her er det slik at 60%
regelen nok blir liberalt håndtert - problemet blir mer fremtredende når prosenten faller ned mot 30 og 20. Og det
uten at noen i styret informeres om eventuell gyldig grunn.
Det er til lite nytte for klubben å slite med for mange passive
medlemmer, belastningen blir da unødig stor på de få.
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TØFT Å VÆRE
MEDLEM I MENSA
Vi snakker her om DE FÆRRESTE FÅ.
For å bli medlem i Mensa må du
gjennom evnetester som er overvåket av
Mensa-autorisert personell. Besvarelsene vurderes av en psykolog og resultatene er hemmelige.
Mensa Norge har 390 medlemmer og
er en forening hvor man slipper å si "skjønner du" i annenhver setning.
For å bli medlem må man være blant de to prosent smarteste i verden (Richard Gere og Cindy Crawford er medlemmer i Mensa) ?
I det siste har det vært tendenser til medlemsflukt og
snakk om eksklusjoner da ett medlem kalte et annet for
"tett i pappen"!!!

LITT OM EVANSTON
RI HOVEDKVARTERET I USA
Byen ligger ved Michigan sjøen, ca. 40 min kjøretur nordvest for Chicago. Bygningen som heter One Rotary Center
er en 20 etasjer bygning hvor Rotary International bruker
halvparten selv, resten er utleiet.
RI eier bygningen og overtok denne i 1987. Øverste etasje har eksklusive kontorer for verdenspresidenten, president elect, og generalsekretær. Det er også et imponerende
boardroom med moderne utstyr. I bygningen forøvrig er det
et replika kontor av Paul Harris advokatkontor i Chicago.
RI styret består av 17 styremedlemmer som er valgt for
en to-årig periode, pluss president og president elect.
RI har ca. 500 ansatte i One Rotary Center, hvorav ca.
30 er Rotarianere.

Rotary frivillige utfører 1000
øyeoperasjoner i Kenya...........
En omfattende innsats for å bekjempe blindhet er igangsatt i slutten av februar i år.

Saklig kritikk er bedre enn
svulmende ros

Frivillige øyenleger og sykepassere fra Danmark, India,
Kenya og USA deltar i aksjonen. Det er samlet inn USD
31.000 (NOK 230.000) for å dekke reiseutgifter og innleggelse av pasienter.

VÆRTEGN fra FOLKETROEN
Kommer ask før eik, blir det steik.
Kommer eik før ask, blir det plask.
Er mai kald, blir sommeren varm.
Hvis skjæra bygger redet sitt lavt, blir sommeren tørr.
Bygger den høyt, blir sommeren våt.

If you do not tell you do not sell
Keeping the wheel turning
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MAI.....
kan ha fått navn etter den romerske fruktbarhetsguden
MAIUS eller den greske nymfen MAIA. Uttrykket "å maie
seg ut" (pynte til trengsel) kan føres tilbake til vårfest som
romerne holdt 1. mai. I norrøn tid ble perioden fra midt i
april til midt i mai kalt gaukmåned.

HISTORISKE HENDELSER i MAI.....
17.5.1814: Grunnloven blir vedtatt på Eidsvoll
25.5.1901: Vedtak om kommunal stemmerett for kvinner i
Norge
20.5.1927: Charles Lindberg flyr solo over Atlanteren fra
Long Island til Paris. Tid: 33 timer og 29 min
8.5.1945: Annen verdenskrig er slutt
14.5.1948: Staten Israel opprettes. David Ben-Gurion blir
første statsminister
23.5.1949: Vest-Tyskland deles i to
29.5.1953: Edmund Hillary når toppen av Mount Everest
14.5.1955: Sovjetunionen og syv østblokkland undertegner
Warzawapakten
30.5.1978: Lov om selvbestemt abort før 12. svangerskapsuke blir vedtatt
24.5.1982: Rettsaken mot norgeshistoriens største raner,
Martin Pedersen, begynner
28.5.1987: Vesttyskeren Mathias Rust (18 år) lander med
et Cessna fly på Den Røde Plass i Moskva
23.5.1999: Trippeldrapet på Orderud blir begått

Møteprogram

MAI

2003

Mandag 05. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
OPPSUMMERING fra peismøter
korte referat ved komiteformenn
30-min diskusjon om klubbens "indre liv",
fremmøteproblematikk etc.
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Ole Her man Nordby
Mandag 12. DRIFT av SMÅBÅTHAVNA
ved Jan Kaworek (intro ved Jon Petter)
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Kjell Munthe
Mandag 19. 3-MINUTT ved Knut O H Gråthen
INNKJØPSPORTALER ved Bjørn Nymoen
Ansvarlig: IT-komiteen
Referent: Hans Petter Harestad
Mandag 26. 3-MINUTT ved Martin Westbye
LEDIG TIME - PUBKVELD i Juno
BILFRI hyggekveld med godt drikke
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Kaj Haagensen

Fødselsdager i MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.
22.

Jon Petter Helgestad......... 47
Svein Otto Schjerven........ 55
Kaj Haagensen.................. 54
Øivind Haugen.................. 52
Bjørn Nymoen...................55
Timmy Breen Nilsen..........58
Amund Rudlang................ 56
Max Trandem................... 47

år
år
år
år
år
år
år
år

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.

Fremmøtestatistikk for mars - 62,3 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 5/2003 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 06/2003 sendes redaktøren

senest mandag 19. mai:

-

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852
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