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MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - MANDAGER KL. 1900.

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotarianere
I skrivende stund har jeg akkurat kommet hjem fra en
ukes ferie i Marokko. Det var herlig med noen dagers avstressing i varme omgivelser nå på vinteren. Det å komme
langt vekk er tingen for meg, da glemmer jeg mye av det
som "skulle vært gjort hjemme". Men som sagt, nå er jeg
hjemme igjen, med batteriene ladet, og møteklar.
Den 8. mars får vi besøk av Inner Wheel som vil arrangere fellesmøte på hotellet. Her blir det servert kaffe og vi
får høre foredrag ved Edel Haukland. Jeg oppfordrer alle til
å prioritere dette møtet. Ta gjerne med respektive.
Styret bevilget 10.000 kroner til prosjektet "Uganda" som
Øistein Larsen innledningsvis orienterte om i sitt 3-minutt
for en tid tilbake. I tillegg er det god mulighet for at distriktet bidrar med 14.000 også. Med god hjelp av Øistein og
partnere vil den lokale klubben i Uganda gi ekstra 10.000
slik at dette blir et matching grant prosjekt hvor også Rotary International bidrar med 20.000. Jeg tror dette prosjektet kan gi store resultater. Øistein har personlig kontakt med mottakerne slik at midlene kommer dit de skal.

Rotaryhilsen - Martin
----------------------------------------------------------------

Diamanter er kostbare
og så godt som uknuselige. Prisen tatt
i betraktning er det forøvrig rart å tenke
på at grunnstoffet i en diamant er nøyaktig det samme som i en blyantspiss - ganske enkelt rent
karbon, men med en spesiell atomoppbygging som gjør den
til verdens hardeste mineral.
Skapt fem mil under jordskorpen - De ble til under
voldsom varme og enormt trykk 50 kilometer under jordens
overflate. For 70 millioner år siden ble de presset opp mot
overflaten av vulkanutbrudd. Dessverre - eller kanskje heldigvis - sørget ikke naturen for at diamantene ble liggende
lett tilgjengelig for den som passerte.
De er skjeldne, uhyre arbeidskrevende og vanskelige og
utvinne. Ut av 250 tonn malm er det normalt å finne en
eneste carat (0,2 gram) diamant. Den er grov og ujevn og
bare 20% av det opprinnelige kan brukes til smykke.
Diamanter takseres ut fra de fire Cér: carat, color,
clearity og cut. En carat = 0,2 gram. Alle de fire Céne er
viktige for diamantens verdi. Den siste - slipingen (cut) er
det mest interessante å vite noe om.
Fordi diamanten er verdens hardeste grunnstoff, er det
kun ett materiale som kan benyttes til slipingen, nemlig diamant. Fint diamantstøv fordeles på en slipeskive og den rå
diamanten slipes matematisk nøyaktig for å oppnå den rette
refleksjonen av lyset. Brilliantslip er 57 slipte fasetter eller
flater. Det finnes også andre slipeformer, dråpe, hjerte,
smaragd og princess cut (firkantet).
Det sies at en diamant gjør de aller fleste kvinner blankere
i øynene og mykere i knærne enn noe annet. Så har du
noen penger igjen - forær henne en diamant.
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ROTARY FACTS WORLD WIDE..........
Antall Rotarianere 1.227.545
Antall klubber
Antall distrikter
529
Antall land
(pr. 30. september 2003)

31.561
166

Mårn, mårn!

Vi har ikke bare
språkrådet og bekymre oss over.
Snart reiser vi til bestemmelsesteder
(unnskyld destinasjoner) som Låndån og
Nyjork. Hvor skal dette ende?

Verre er det med maset om forgubbing
og disse plagsomme pensjonistene som fortsatt
tillater seg å være medlemmer av Rotary. Det "grå gull" eller
eldrebyrden burde forlate Rotary straks, og gjerne med tilbakevirkende kraft.
Selv om jeg og mange av oss ble tatt opp i Rotary i "ung"
alder så har også unge Rotarianere det med å bli ett år eldre
for hvert år. Det vil også være ganske vanskelig for en ung
Rotarianer å påta seg verv som guvernør, og det er derfor at
guvernører kan forekomme eldre av alder, men ikke av sinn.
Når det gjelder nye medlemmer så er jeg enig med Ulf
som engang uttalte at 40+ er det mest fornuftige. For nye
medlemmer trenger vi. Med 53 medlemmer hvorav 15 har
fritak, 2-3 på permisjon, ser vi tendenser til at ukentlig fremmøte ligger på 20-25 stykker. Det er etter min mening noe
tynt, og vi bør derfor øke medlemsmassen noe slik at vi blir
30-35 på møtene.
Burde vi se litt tilbake på Paul Harris opprinnelige idé
hvor yrkestjenesten var det grunnleggende? Det er jo igjennom vårt yrke vi har blitt med i Rotary. Ideen var en klubb
for forretningsmenn og yrkesutøvere som skulle ta vare på
det menneskelige aspektet seg i mellom.
Mas om penger, gaver og alder blir til at noen av oss
føler at Rotary ikke trenger oss lenger, og vi ikke Rotary.
Rotary Foundation og Polio Plus er viktige oppgaver, men vi
burde vokte oss vel fra å bli en ren hjelpeorganisasjon.
Holmestrand Rotary Klubb er en fin klubb med mange
"Rotarianere" men er vi i ferd med å gå litt i "frø"? Burde vi
tenke nytt samtidig som vi legger de opprinnelige Rotary
ideene til grunn? Prosjektet til Øistein er interessant, her
får vi vårt eget, la oss støtte opp om dette. La oss også få litt
mer sosialt inn i klubben - jeg har sagt det før, det drikkes
alt for lite i Holmestrand Rotary Klubb!
lett omskrevet fra innlegg i RN, og litt fra egen tankeboks
- all in good manner - Olav

Et embete er like stort og
innflytelsesrikt som personen
som bekler det
2. feb. var det kjekt å ha Rotarymøte like etter Næringsrådet
Maten som var til overs smakte fortreffelig.

Takk til Ulf

ROTARY 2004
Frimerke
kr. 6,00

Lend a Hand

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

CALVADOS - eplenes svar på cognac
Si "eplebrennevin" og
mange vil rynke på nesen for så å takke ja til
et glass cognac i stedet.
Si "calvados" og langt
flere vil la seg begeistre.

Mandag 01. HOLMESTRAND´s UTVIKLING og FREMTID
ved ordfører Gerd Monsen (intro ved Espen)
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Bjørn Solstad

Calvados er jo ikke
annet enn eplebrennevin, akkurat som cognac
er et druebrennevin. Og
på samme måte som
med cognac, kommer
også calvados fra ett bestemt distrikt i Frankrike, nemlig Calvados i Normandie.

Mandag 08. INNER WHEEL inviterer til fellesmøte på
Holmestrand Fjordhotell. Tema: Fra Gudmund Hernes til
Kristin Klemet, et kåseri av skoledirektør Edel Haukland.
Kr. 50,- pr. person inkl. servering av rundstykker,
kake, kaffe/te. Utlodning. Velkommen også til ledsagere.
Referent: Alv Smith Johansen
kilde AmEx

Calvados regnes som verdens edleste og fineste eplebrennevin med epler kun fra dette distriktet. Calvados fremstilles av fersk eplesider. Den destilleres to ganger i kobberpanner og lagres på eikefat i minimum to år. De aller edleste og dyreste er lagret i mer enn 15 år. Aromaen fra en
vellagret calvados er som duften av en gammel eplekjeller.
Stadig flere bestiller en calvados som avec til kaffen i
stedet for den trygge og tradisjonelle cognacen. Mange blir
gledelig overrasket over en god calvados etter et godt måltid
- den har i tillegg en friskhet som de fleste cognacer mangler. Foruten som avec kan calvados også drikkes som cocktail eller som longdrink. Hvis man absolutt vil.....
En ung calvados er fruktig i smaken og egner seg også
som aperitiff - den fungerer den også utmerket som snaps.

Ole Herman Nordby............... 49
Erik Ekeli.............................. 71
Einar G Løken....................... 51
Håkon Fæste......................... 65
Arnstein Aas.......................... 49

Mandag 15. 3-MINUTT ved Ole Søby
Erfaringer fra arbeid i U-land - NSIMBI
Education Center ved Øistein Larsen
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Jan Sollid
Mandag 22. I serien "Utflyttede Holmestrandinger"
møter vi Per H Kleven - leder av
Kongsberg Devoteck - en ny teknologisuksess?
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Torstein Sagen
Mandag 29. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
LEDIG TIME - med sosialt samvær over en øl
eller to. Sørg for egnet transport.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Svein Otto Schjerven
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.
29.
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VI GRATULERER!
Innlegg til månedsbrev nr. 4/2004 sendes redaktøren -

senest mandag 22. mars:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852

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 - 63 %
MÅNEDSBREV 3/2004 ER SPONSET AV:

ESPEN ANDRESEN A.S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
Ekornstien 10 - 3080 Holmestrand
tel 33 05 57 93 fax 33 05 67 76 mob 905 19 361
e-post: info@e-andresen-as.no

