MÅNEDSBREV 5/2006
MAI - måned

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.holmestrand.rotary.no
MØTESTED: SPAREBANKGÅRDEN 4 etg. - MANDAGER KL. 1900.

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Det er lenge siden vi har hatt vanlig møte i våre lokaler.
Det siste var 27. mars, det har jo vært både påske og 1. mai
i mellomtiden og ikke minst peismøte. Vi var på teatertur 3.
april og så på Hemsøboerene. Jeg vil si at teaterturen var
svært vellykket. Vi trenger innslag av kultur av denne type.
Presidenten har også blitt 50 år siden sist og jeg vil i
den anledning takke for en flott blomsteroppsats fra klubben som vår incoming president Espen hadde med seg. På
dagen som var 2. mai, hadde vi åpent hus og flere av medlemmene kom innom for å hilse på meg, og det satte jeg
veldig stor pris på.
Vi har fått forslag på en ny reflektant. Forslagstiller
er Bjørn N og navnet på den som er foreslått er Øyvind Hanto.
Alle medlemmene har fått e-post om dette for. Jeg har også
fått en henvendelse fra Arne Fladby som i dag er medlem av
Drammen - Syd Rotary Klubb. Han har ytret ønske om
overgang til Holmestrand Rotary Klubb. Arne Fladby er født
i 1944 og bor i Holmestrand.
GSE Teamet fra vårt distrikt (2290) har nå vært 4 uker
i Alabama, USA. De har besøkt 22 Rotaryklubber og deltatt
på Distriktskonferansen "over there". De har blitt meget
godt mottatt av både medlemmer og i klubber.
Midt i denne måned (mai) får vårt distrikt gjenbesøk
av et GSE team fra Alabama. Vi er ikke vertsklubb denne
gangen da vi i 2001 (Olav var president) var vertskap for
tilsvarende team fra USA og Canada. Det er Flekkefjord,
Horten, Kristiandsand Øst, Risør og Skien som er vertskap
for dette års besøkende GSE team.
Til slutt vil jeg få ønske alle medlemmene en fortsatt fin
vår, og velkommen på møtene.
Rotaryhilsen Jon Petter

PRESIDENTEN FYLTE
RUNDT TALL 2. MAI.
GRATULERER SÅ MYE
MED DE FØRSTE
FEMTI JON PETTER.
VILLSKAPENS tid er forbi og siden du nå har kommet på
den rette siden av de femti er det VISDOMMENS tid som
ligger foran deg. Vi får bære over med at du nå påvirker mer
og mer gjennomsnittalderen i klubben og i Rotary International forøvrig. De fleste av oss har et meget avslappet forhold til at "godt modne menn" (unnskyld) hører hjemme i
vårt Rotary samfunn.
Vi trives med deg Jon, du er en god president med mye
omtanke for klubben, og for hvert enkelt medlem.
Lykke til i de neste femti!

Service
Above
Self

MIDLERTIDIG LUXUS AVGIFT.....
skrevet med X - for fiffens nye leketøy, automobilen, ble
innført i 1917. Men ingenting er så permanent som det
midlertidige.
Loven som hjemler årsavgiften ble endelig vedtatt i 1959.
Avgiften som ikke er øremerket noe som helst, går rett i
statskassen. Staten tar inn 44 milliarder på vei, bil og
trafikkrelaterte avgifter. Nesten 8 milliarder kommer fra
årsavgiften. Kun 13 milliarder går tilbake til vei og trafikkformål, resten går rett i den øvrige statskassen. Ja, ja, et
sted mål man jo ta lønninger til 800.000 statsansatte også.

FOR IKKE LENGE SIDEN.....
da var telegrammet det viktigste internasjonale hjelpemiddelet innen kommunikasjon. Senere kom telex, som
så måtte vike for telefaxen. I dag skjer
kommunikasjonen via internett. Også
TV har bidratt til å øke hastigheten på
informasjonsstrømmen. Men dagsaviser, bøker og tidsskrifter forsvarer stadig sin plass, og lar
seg vanskelig erstatte. Bidra til ditt Rotary tidsskrift med
informasjoner om ditt Rotaryliv!
(Carl Wilhelm Stenhammar RI president)

DETTE BØR DU VITE OM ROTARY:
✔ RI-presidenten velges for ett år, styremedlemmene sitter i
to år.
✔ Over 500 guvernører leder det regionale Rotaryarbeidet.
✔ Rotary i Norge er delt inn i syv distrikter. Du er medlem
i 2290.
✔ Norsk Rotary Ungdomsfond ble opprettet i 1966, og har
siden 1976 hatt som hovedoppgave å bidra til finansieringen av:
1. Handicamp Norway, internasjonal sommerleir for
fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i alderen 17-24 år.
2. Ungdomsutveksling, et program hvor Rotary sender
og mottar ungdom til sommerleirer, 4-ukers sommerferie
utveksling, 6-9 måneders yrkesutveksling, eller ett års
utveksling for skoleungdom.
3. RYLA, står for Rotary Youth Leadership Award, er tilbud til ungdom i alderen 18-24 år hvor deltakere med
lederegenskaper får innføring i lederskap.
4. Georgiastipendiet er tilbud om et studieår ved
college eller universitet i staten Georgia, USA.
OG TIL SLUTT: Rotary ble stiftet i Chicago den
23. februar 1905 av advokaten Paul P. Harris.

Hørt på sykehuset:
Hvis han er gift bruker vi lenger
avstand mellom stingene for da
betyr ikke utseendet så mye.

ROTARY 2006
Frimerke
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Ikea-gründer Kamprads råd:
✔ Vær alltid underveis. Tilfredshet er en sovepute.
✔ Kompenser for dine svakheter. Mistro dem som sier de
vet og kan alt.
✔ Se opp for tidligere erfaringer, de vil ofte hindre deg i å
tenke annerledes. HVORFOR er et godt ord.
✔ Sørg for å ha arbeidsplassen din nær virkeligheten.
✔ Arbeid positivt, det negative gir deg bare magesår.
✔ Erkjenn dine fiaskoer. Ikke forsøk å bortforklare dem.
✔ Diskuter, motiver og selg inn. Men når beslutningen er
truffet, er det kun gjennomføringen som teller.
✔ Se dine problemer som muligheter.
✔ Bry deg om din viktigste ressurs, DINE MEDARBEIDERE,
og se til at alle har det morsomt på jobben.
✔ Til slutt: Tenk på at fremtiden har bruk for deg.

GUD SKAPTE JORDEN, SÅ MÅTTE HAN HVILE.
DERETTER SKAPTE HAN MANNEN, OG IGJEN
MÅTTE HAN HVILE. SÅ SKAPTE HAN KVINNEN - OG SIDEN HAR INGEN FÅTT HVILE.....
Gjennom å si det man mener, får man ikke så
mange middagsinvitasjoner. Olav

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

Jon Petter Helgestad............50 år
Svein Otto Schjerven............58 år
Kaj Haagensen..................... 57 år
Øivind Haugen..................... 55 år
Bjørn Nymoen......................58 år
Timmy Breen Nilsen.............61 år
Amund Rudlang...................59 år
Max Trandem...................... 50 år

MØTEPROGRAM - MAI 2006
Mandag 08. 3-MINUTT ved Øistein B Larsen
VEIDEKKE GJENVINNING, ved Max
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Runar Koldberg
Mandag 15. 3-MINUTT ved Ole Johan Klyve
OFFENTLIG PENGEFORBRUK tildels mangelfulle resultater, ved Amund
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Helge Kristensen
Mandag 22. BEDRIFTSBESØK på TORP MASKIN A/S
ved Martin Westbye
Oppmøte på bedriften kl. 19oo
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Arne Lunde
Mandag 29. 3-MINUTT ved Terje Karlsen
med ENGASJERENDE INNLEGG som
medfører DEBATT i PLENUM
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Einar G Løken
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

En kunne nok bli hjulpet av med
sine feil om en ikke trivdes med
dem.

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for Mars - 55%
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no
Sekretær Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Programkomiteen Kaj Haagensen,
tel 909 28751 e-mail: kaj.haagensen@barbership.com
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no
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