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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Tiden går med stormskritt - noen vårlige og friske Rotarymøter og så er det full sommer. Herlig !
Jeg vil også denne gang referere til Guvernør Fred som
er stadig mer begeistret over konstant vekst i medlemstallet.
Siden sist er det kommet ytterligere 7 nye medlemmer og
mange klubber er veldig aktive og gjør Rotary synlig og interessant i lokalmiljøet.
Fra distriktshold jobbes det aktivt for å sikre at rundt 15
ungdommer fra 2290 hvert år får mulighet som utvekslingsstudent. Det rettes en utfordring til oss i Holmestrand om å
være med på dette. Sist vi hadde student var Liz i 1998-99
og vi har hatt god tid til å lade opp batteriene og forberede
ny utveksling. Som før er vertsfamilier avgjørende, og jeg
tror den fornyelse vi har hatt i klubben de siste 10 år også
kan ha gitt klubben mulige nye medlemmer som vil finne
det interessant i og være vertsfamilie for en utvekslingsstudent. En utfordring for det nye styret. Utveksling 201112 har søknadsfrist ut på høsten 2010.
Jeg ønsker alle en flott Mai måned med velfortjente fridager og godt vårvær . . . . . og at Katla holder seg rolig.
Med Rotary hilsen - president Jan

ROTARY HJELPER Mer enn 7000 telt og nødutstyr
er satt opp på Haiti. Medlemmer fra Haiti´s 17 Rotaryklubber
har sammen med team fra USA
og representanter fra Shelterbox
sørget for hurtig nødhjelp og
skaffet 70.000 mennesker husly.
Som det fremgår av bildet er
dette store gode telt som hver huser familier på opptil 10 personer.
Godt å vite at vår SHELTERBOX
har kommet til nytte.

VISSTE DU AT mindre enn 3% av alt vann på jordkloden er ferskvann, og at mindre enn 1% av dette kan brukes som drikkevann.
- 884 millioner mennesker må hver dag hente vann fra
ubeskyttede vannkilder.
- 2,5 milliarder mennesker mangler adgang til selv de
mest enkle sanitære fasiliteter.
- mer enn 5000 barn dør hver dag av diarre som skyldes
dårlige vannforhold.
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En stil om kua, skrevet av en 2. klassing......c",)
Kua er et husdyr, men den kommer også utenfor huset.
Den lever ofte på landet, men den kommer også inn til byen,
men bare når den skal dø, men det bestemmer den ikke selv.
Kua har syv sider. Den øverste siden, den nederste siden,
den forreste siden, de bakerste sidene, den ene siden, den
andre siden og den innvendige siden.
På den fremste siden sitter hodet og det er fordi hornene
skal ha noe å sitte fast på. Hornene er av horn og de er bare
til pynt. De kan ikke bevege seg, men det kan ørene. De
sitter ved siden av hornene. Kua har to hull foran i hodet,
de kalles ku-øyer. Kuas munn kalles mule, det er nok fordi
den sier muuhh.
På den bakerste siden sitter halen. Den bruker den til å
jage vekk fluer med, så de ikke faller ned i melka og drukner.
På den øverste siden og den ene siden og den andre siden,
er det kun hår. Det heter ku-hår og har alltid samme farge
som kua. Fargen til kua heter kulør.
Den nederste siden er den viktigste for der henger melka og
når budeia åpner kranene så renner melka ut. Når det tordner så blir melka sur, men hvordan den blir det har jeg ikke
lært meg ennå. Kua har fire ben, de heter ku-ben. De kan
også brukes til å trekke ut spiker med. Kua spiser ikke så
mye, men når den gjør det spiser den alltid to ganger. De
fete kuene lager helmelk. Når kua har dårlig mage lager
den ost. I osten er det hull, men hvordan den lager hullene
har jeg heller ikke lært ennå.
Kua har god luktesans, vi kan lukte den på lang avstand.
Kuas valper heter kalver. Kalvens far heter okse og det gjør
kuas mann også. Oksen lager ikke melk og er derfor ikke et
pattedyr.
Den som kommer og henter kua når den blir gammel heter
ku-fanger. Den sitter ofte foran på biler. Så blir kua slaktet, man heller melka på pappkartonger som vi kan kjøpe
på butikken. Kuas fire ben blir sendt til snekkeren, det
kalles gjenbruk.
Som man kan se er kua et nyttig dyr og derfor liker jeg kua
veldig godt.
(Lærerens kommentar: Jeg har aldri lest noe lignende!)

MØTEPROGRAM - MAI 2010
Mandag 03. 3-MINUTT - ved Hans Petter Harestad
SEILERHUSET - Øl-quiz med pizza.
Kroner 150,- betales "cash" ved inngang.
Ansvarlig : Møte og kameratskapskomite
Referent

: Torstein Sagen

Mandag 10. PEISMØTER- KOMITEMØTER (2010/2011)
Gjelder de nye komiteene for 2010-2011.
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Se nytt komiteoppsett for 2010/2011
annet sted i Månedsbrevet.
Møtetema utsendes fra incoming via mail.
REFERAT sendes via mail til incoming presi
dent Hans-Arne, sekretær Kaj, IT-ansv. Bjørn
Mandag 17. MØTEFRI - Grunnlovsdag
Mandag 24. MØTEFRI - 2. Pinsedag
Mandag 31. EUROPARÅDET - PANEUROPEISK
ORGANISASJON med Norsk generalsekretær.
Ved ambassadør Sten Lundbo
Intro av Johan Henrik Dahl.
Referent: Hans-Arne Risnes
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Månedsbrev 5-2010 er sponset av:
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