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PRESIDENTENS HJØRNE
Den 4. mars vil Rolf Gustavsen bli opptatt som medlem i
klubben vår. Vi valgte å utsette dette til vinterferie og OL
var avviklet.
Det er inngått ny avtale med hotellet. Leie av lokaler
inkludert kaffe har økt med kr. 100,-, til kr. 350,- pr. gang.
Hotellet skal bestemme møtelokale for hvert enkelt møte
avhengig av hvilke lokale som er disponibelt. Vi er forpliktet til å sende månedsprogrammet til hotellet å gi beskjed
på forhånd om evt. konferanseutstyr (overhead, tavle etc,)
behøves på de enkelte møtene. De gangene vi skal være i
Juno Pub må vi bringe utstyret ned selv. Jeg håper dette
skal fungere bra for oss og ser frem til videre samarbeid
med hotellet.
Jeg vil minne om at alle sjekker at oppføringen i matrikkelen (årboken) er korrekt for hver i sær. Endringer må
sendes (meddeles) sekretær Jon Petter - - SNAREST! Siste
frist for retur av klubbens korrektur er 25. mars.
Selv om det er midt i februar så kan det anes en forsmak
på lysere og varmere tider. Det har vært lite med snø, men
en trenger ikke ski på bena for å komme seg ut i frisk luft.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

MARS

het romernes krigsgud - den mektigste guden etter Jupiter. Da romerne ga måneden navn etter den krigerske guden, var mars årets første måned.
I Norge ble mars som oftest kalt vårmåned. Et annet navn
var Tor-måned, etter den norrøne krigsguden. Kvina (fra
midten av mars til midten av april) er et annet norrønt navn
på mars.

HISTORISKE HENDELSER i
MARS måned gjennom tidende
17.03.1911 Anna Rogstad blir Norges første kvinnelige stor tingsrepresentant som vara for Høyre.
21.03.1929 Kronprins Olav gifter seg med sin kusine, prinsesse Märtha.
05.03.1953 Josef Stalin, en av vår tids mektigste og mest
despotiske statsledere, dør.
18.03.1965 Den sovjetiske kosmonauten Aleksej Leonov
foretar den første "spasertur" i rommet.
08.03.1975 Den internasjonale kvinnedagen blir innført.
15.03.1979 Likestillingsloven trer i kraft.
27.03.1980 Boligplattformen Alexander L. Kielland kantrer,
123 omkommer, 89 reddes.
21.03.2002 Vårjevndøgn - det vil si at dag og natt er like
lange. I gamle dager slapp de grisen ut denne
dagen. Fikk grisen et spark eller stokkeslag
uten å ramle over ende, betydde det at den
hadde fått nok fór gjennom vinteren.
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CELEBERT
BESØK
Den 18. februar var Stortingspresident og tidligere
forsvarsminister Jørgen
Kosmo kveldens for edragsholder. Møtet var et
åpent fellesmøte med Holmestrand og Omegn
Forsvarsforening etter initiativ av Terje Andersen.
Temaet var terror og nytenkning i forsvaret. Aldri igjen 9. april, og for all del, terrorhandlinger fra banditter som den vi opplevde 11. september
må ikke få gjenta seg. Dagens situasjon har endret seg.
Norge må ha en teknologisk kompetanse på høyeste nivå. I
tillegg må vi ha en tradisjonell sikkerhetstjeneste sa Kosmo.

Komiteene har jobbet godt og berømmes for interessante programmer med flere "store kanoner". Før
Kosmo har vi hatt Morten Karlsen (Telenor), Robert Hermansen (røde Robert), Claus Frimann Dahl (adv), børsdirektør
Arild Andersen, for å nevne noen.
LITAUEN - ROTARY´s ENGASJEMENT
Mandag 4. februar hadde vi besøk av Kari Ulleberg fra Svelvik Rotary Klubb. Hun fortalte engasjert om Rotary´s hjelpeprosjektet som er igang i Litauen. Vi i Holmestrand Rotary
Klubb er invitert til å delta i dette samarbeidet. Er det noen
gode krefter i klubben som "tar opp hansken"? Hvis den
enkelte bidrar med litt klær, gaver, sykler etc., så har vi en
god start. Det er ikke så mye som skal til. De fleste av oss
lever i overflod så la oss sette igang - I DAG!

MÅNEDSBREVET
LEVER VIDERE
Det er virkelig oppmuntrende å
være redaktør, tekstforfatter og
annonseselger for månedsbrevet
vårt. På en enkelt møterunde tegnet medlemmene seg velvillig for
hele 16 sponsorannonser, noe som
sikrer driften for like mange måneder framover.
Et lite hjertesukk allikevel. Er
det noen som kan finne fram pennen og forfatte noe fornuftig/ufornuftig/tøv eller annet til de kommende månedsbrev ??

Hyggelig med en halvliter på Juno
Pub med Jørgen.
Man sier alkohol er en langsom gift.
Så - hvorfor hastverket?

ROTARY 2002
Frimerke
kr. 5,50

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Terje A
(incoming
president) har
mottatt en

hyggelig
hilsen i
posten fra
California.
Det er Jan M
Wesenberg,
incoming DG
for distrikt
2290 som har
vært på kurs i
Anaheim, og
som har
sendt kortet
med den nye
verdenspresidentens
motto på.

Møteprogram MARS 2002
Mandag 04. MEDLEMSOPPTAK - Rolf Gustavsen
DEN DØMMENDE MAKTS FUNKSJON OG
UTFORDRINGER I NORGE I DAG
ved Lagmannsrettsdommer Agnar Nilsen jr.
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Reidar Næss
Mandag 11. Møte med INNER WHEEL på HOTELLET
Tema: GENMAT - et hav av muligheter
ved Hildegunn Opsahl Festad
Deltakeravgift kr. 50,Referent: Martin Westbye
Mandag 18. 3-MINUTT ved Torstein Sagen
ERFARINGER FRA KASHMIR
ved Svein Otto Schjerven
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Espen Andresen

TRIVELIG.
Mandag 25. 3-MINUTT ved Hans Narverud
LEDIG TIME - før -påske-chat over en kaffe
eller annet godt drikke i JUNO PUB.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Trond Frøyland

Fødselsdager i MARS
02. Bjørn Gustavsen............... 63 år
08. Ole Hermann Nordby........ 47 år

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

14. Erik Ekeli..........................69 år
27. Einar G Løken...................49 år
28. Håkon Fæste.....................63 år
29. Ar nstein Aas..................... 47 år

La oss være takknemlige for
idiotene. Uten dem ville resten av
oss ikke ha en sjanse til å lykkes

Fremmøtestatistikk for januar - 76,47 %
MÅNEDSBREV 03/2002 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 04/2002 sendes redaktøren

senest mandag 18. mars:

-

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

KLYVE´S TAKST FORRETNING
Siv.ing. Ole Johan Klyve - MNTF
Langgaten 19 - 3080 Holmestrand
Telefon 330 53181
Fax: 330 53025

