MÅNEDSBREV 03/2003
MARS - måned

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

PRESIDENTENS HJØRNE
DET BLE INGEN ÅRSFEST.
Signalene vi mente å ha oppfanget viste seg ikke å ha rot i
virkeligheten. Vi i styret var så overbeviste om at dette var
noe klubben, altså medlemmene, både ønsket og hadde behov for. Årsaken til lav oppslutning synes å være en miks
av prisnivå og konsept som i noens øyne innebærer en stivere
og mer høytydelig ramme, og som kanskje signaliserer et
generasjonsskifte tross alt?
Nå blir det tradisjonelle pub kvelder i første omgang, så
får dere heller la inter ndebatten avgjøre om eller når vi gjør
et nytt forsøk i en eller annen form.
NY ÅTTIÅRING I KLUBBEN. For tredje gang på i underkant av en måned har vi fått en ny åttiåring i klubben.
Kåre Huseby fylte 80 den 17. februar og sluttet seg med
dette til Kåre Skarrebo og Brede Henriksen som altså har
nesten en måned ekstra i "loggboken". Alle behørig gratulert!
SISTE MØTE I JANUAR ble i regi av Programkomiteén
viet debatt rundt møteformen vi har praktisert de senere år.
Generelt må det kunne sies å være enighet om at vi har bra
nivå på programpostene når vi har eksterne foredragsholdere. Og det skyldes ene og alene bra arbeid i komiteéne.
Ellers er mitt inntrykk at behovene spriker noe.
REISEMØTENE har generelt lavt frammøte, PEISMØTER
og årlig BÅT TUR er eksempler på dette.
NOEN (få?) VIL fortsatt ha kaffen servert ved møtestart,
NOEN vil ha FLERE HYGGEMØTER i sin alminnelighet.
ENKELTE VIL gjerne at våre respektive oftere skal være
med når vi har program som innbyr til dette,
MENS NOEN vil ha klubben helt for seg selv.
SÅ Å GJØRE ALLE TIL LAGS er likefrem ingen enkel
sak.
NÅ HAR VI PÅ PROGRAMMET FOR MARS to møter
med ledsagere; nemlig FELLESMØTE MED INNER WHEEL
10. mars hvor et foredrag av dr. ort. Svein Rune Markussen
har tittelen: "Ytre og indre faktorer som påvirker helsen".
Servering av kaffe og rundstykker/kake er helt elementert
en hyggelig avslutning når vi besøker Inner Wheel.
Så skal vi den 24. mars BESØKE KUNSTGALLERI i Oslo
som eies av Øistein Larsen - også her MED LEDSAGERE.
Så langt vites i øyeblikket organiseres "sosial" fellestransport fra hotellet kl. 18oo.
Det er et uttrykt håp om at frammøtet vil være tilfredsstillende ved disse "reisemøtene".
SENERE UTOVER VÅREN vil vi ved en passende anledning diskutere på hvilken måte klubben skal forholde seg
til "jubileumsprosjekt" og ellers eventuelle variasjoner og
endringer i klubbens liv. Polio Plus går sin gang i forhold til
målsetting og burde ha de beste forutsetninger for å oppfylle denne innen utgangen av april.
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jubileum
2005
Forberedelsene er i full
gang i Evanston, USA og
i klubbene verden over.

For mer informasjon se
www.rotary.org/centennial

Hovedmålet er en Poliofri verden
og for å nå dette målet behøves mer penger. Enkelte
klubber kan sies å ha vist mer oppfinnsomhet enn andre.

THE SKY IS THE LIMIT
må være ordspråket til
THORPE BAY
ROTARY CLUB.
Den 18. august 2002
hoppet 29 Rotarianere,
respektive og venner i fallskjerm
(tandemhopp) og samlet inn mer
enn US$ 23,000 (NOK 160.000).
Bildet viser eldstemann i gruppen Nigel Gayner på 62 år i
svevet.
Offisiell jubileumsmåned er februar 2005 og den dagen er
her før du aner.
--------------------------------------

FLERE MED BLÅTT BLOD I ROTARY
Det er ikke bare vår egen Kong Harald V som er æresguvernør for de norske Rotary distrikter.
Prince Rainier III av Monaco er
honorary president of the Rotary Club of Monaco
--------------------------------------

I 1999.......
var hele 138 Rotary klubber såkalte "nondistricted".
I dag er det bare 10 klubber igjen som ikke er tilsluttet et
Rotary distrikt.
Disse klubbene ligger i Gibraltar, Antarctic, Armenia,
Georgia, Azerbajan, French Polynesia og Kazakstan.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Møteprogram MARS 2003

Veien til krig er en vel anlagt
motorvei, mens veien til fred
fortsatt er et villnis

Mandag 03. EIENDOMSKJØP I UTLANDET
ved eiendomsmekler Agnar karlsen
intro ved Ole Søby
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Erik Ekeli

og så tar vi med at.....en statistikerer er en person
som med en mengde tall kan forklare hvorfor den
forrige statistikken ikke stemte

Mandag 10. VI INVITERES TIL INNER WHEEL
med ledsager
TEMA: YTRE OG INDRE FAKTORER SOM
PÅVIRKER HELSEN
foredrag av dr. ort. Svein Rune Markussen

ROTARY FACTS WORLD WIDE
Antall Rotary klubber.......................... 31.256
Antall Rotarianere...............................1.243.431

Ansvarlig: President
Referent: Alv Smith Johansen

Antall Rotary land...............................164

NILS ØRUM....

Mandag 17. HVA SKJER INNEN LUFTFARTEN
ved lufthavnsjef Alf R Fjell
intro ved Hans Narverud
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Ar nstein Aas

har trukket i feltuniform og tjenestegjør i en beredskapsstyrke i Afghanistan. Nils er av styret innvilget permisjon i
noen måneder fremover.

Mandag 24. BESØK - KUNSTGALLERI I OSLO m/ledsager
arr/reiseleder Øistein B Larsen
NB! fellestransport fra hotellet kl. 18oo.

(pr. juni 2002)

Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Lars Tveito

Fødselsdager i MARS
02.
08.
14.
27.
28.
29.

Bjørn Gustavsen............... 64
Ole Herman Nordby.......... 48
Erik Ekeli......................... 70
Einar G Løken.................. 50
Håkon Fæste.....................64
Ar nstein Aas..................... 48

år
år
år
år
år
år

Mandag 31. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
LEDIG TIME - PUBKVELD i JUNO
med sosialt samvær over en øl eller to
Sørg for egnet transport
Ansvarlig: Møte og kameratskap
Referent: Knut O H Gråthen
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

VI GRATULERER!

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 januar - 64,6 %
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