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PRESIDENTENS HJØRNE
Paul Harris Fellow’er og
Rotary Venner
Etter å ha snakket om 100-årsfesten
i flere måneder ble det endelig dagen.
Og hvilken dag det ble. Sjelden har
jeg kost meg så mye i stilfulle og elegante
omgivelser med sprudlende og fornøyde
festdeltagere. Ikke en negativ kommentar, bare glede og moro.
Med millimeter presisjon loset Hans
oss igjennom kvelden fra ankomst sammenryst kl.17.29,
avreise sammenryst kl.18.34 og ankomst Eidsfos Hovedgård
kl.19.37. Den eneste tidsbommerten var etter det jeg hørte
presidentens velkomsttale som ble noe mer omfattende enn
planlagt, men det var jo så fordømt hyggelig å stå der å se på
alle de pene menneskene.
Kvelden ble fullbyrdet ved chartringen av Bjørn og
tildeling av en meget velfortjent Paul Harris Fellow til en
overrasket og rørt Olav. Bedre kan det ikke bli.
Til orientering kan jeg nå informere om at vi allerede har
fått inn nærmere kr. 400.000,- til 1000-års stedet (nesten før
vi har begynt med innsamlingen). Dette virker lovende.
I løpet av mars regner jeg med at 1:10 statuen i bronse
og granitt (helt lik originalen) er ferdig. Den blir laget i maks
25 eksemplarer og alle er nummerert og signert av kunstneren.
Dette blir på en måte å sammenligne med 1. utgaven av Dr.
Graaruds Holmestrandiana. Alle ekte Holmestrandinger
burde ønske seg en slik - bare maks 25 får. Det blir utrolig
spennende utover våren å se hvor dette ender. Det er ingen
tvil om at Holmestrand vil fremstå som en mye mer åpen og
attraktiv by mot sjøen og havnen etter gjennomførte tiltak.
Det jobbes med å skaffe frem nye interessante medlemmer
til klubben. Martin har nå mer enn 10 spennende navn vi
skal se nærmere på. Håper vi kan få på plass noen av disse
før sommeren. Alle anmodes om å bidra med navn på
potensielle nye medlemmer.
Jeg lar meg hele tiden imponere av komiteenes
kontinuerlige arbeid med å få det lille ekstra ut av møtene.
Og man lykkes hver gang. Det er så man ikke tør å være borte
en eneste gang – for da kan man gå glipp av noe.
For øvrig er det herlig å kjenne den begynnende vårsolen
nappe forsiktig i ansiktet. Det har vært en fantastisk
vinterferie uke. Nå er det bare å se frem til lysere og varmere
årstider med kommende spennende møter hver mandag.
Da ønsker jeg alle en fin påskeuke og ser frem mot lysere
tider.
I beste Rotary ånd - Terje Karlsen

Livet er ikke bare en lek ofte er det en dans på roser også

Service
Above
Self

EN FANTASTISK 100-års FEST
på www.holmestrand.rotary.no kan du lese Øistein´s flotte
JUBILEUMSPROLOG - litt om RI med "klipp" fra Holmestrand Rotary Klubb - og ikke minst Bjørn N sin omfattende BILDEKAVALKADE med fine "shots" fra festen.

NOENogFEMTI var benket til bords
i stilige omgivelser på erverdige Eidsfos Hovedgård.
Bjørn
Gustavsen ble
tatt opp som
nytt medlem i
klubben.
President Terje
fester Rotarynålen under
høytideligheten
og ønsker Bjørn
velkommen i
klubben.
Paul Harris Fellow
Rotarys utmerkelse
og hedersbevisning
ble tildelt Olav for
det arbeide han har
utført som mangeårig r edaktør av
klubbens månedsbrev. Her avbildet
sammen med Erik
som har mottatt
PHF ved en tidligere
anledning.
HRK har så langt gitt utmerkelsen Paul Harris Fellow til:
Jon Holten (d) - Erik Ekeli - Ingvar Grønnerød - Kåre Holt
(d) - Per Jan Jørgensen - Johan Svele og Olav Georg Dalseth.
Totalt 7 PHF. 6 til medlemmer i klubben, og 1 ikke medlem (forfatter Kåre Holt).
Midlene (USD 1000 pr.PHF) går uavkortet til Rotary Foundation og verdensomspennende hjelpeprosjekter, utdannelse, handicamp, og for prosjektet en poliofri verden i 2005.

ROTARY 2005
Frimerke
kr. 6,00

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

DAMEN ER KLAR.....

MØTEPROGRAM - MARS 2005

og på nettstedet www.nysgjerrig.no kan du
se og lese alt som skjer i dette spennende 1000
års prosjektet som vår klubb så absolutt er
engasjert i.

Mandag 07. Fellesmøte med FORSVARSFORENINGEN
foredrag av Jon Lea, direktør ved
Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap

Bjørn Nymoen og partnere har gjort en
kjempejobb så langt. Selv de mest pessimistiske tror nå at "dette går veien".
Mange har bidratt med midler allerede, men
det trengs mer. Bidragsytere får god gjenytelse med bl.a. logo/navn oppført på nettsiden. Det er ikke så mye som skal til hvis vi
alle bidrar med litt. 350 kroner og oppover er
bidrag som blir mottatt med takk.

BYEN BLIR EN ATTRAKSJON RIKERE - GARANTERT
-------------------------------------------

ANDRE DAMER HAR BLITT FORSØMT......
Under diskusjon på et januarmøte var flere av oss enige i
at damene (våre ledsagere) skjelden er med på møter, turer
og fellesarrangementer lenger. Dette var vi mye bedre på
før. Så folkens - stram dere opp. Ta med respektive når
dette er angitt i programmet. Hyggelig for oss og damene?

Vi har fått en utmeldelse.....
Brede Henriksen (82) som var president i 1975-76 har meddelt styret at grunnet helsemessige årsaker finner han det
riktig å melde seg ut. Brede takker for mange gode og interessante år i klubben. Vi ønsker Brede lykke til videre.

PÅMINNELSE - SEMINAR
Sentrale aktører setter fokus på moral, folkeskikk og behovet for nytenkning og handling. TIRSDAG 1. MARS på
Brunstad Conference Center, Melsomvik kl. 12-16.
Seminaravgift kr. 300,- inkl. lunch, kaffe og forfriskninger.

Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Nils Ørum
Mandag 14. HOLMESTRAND FJORDHOTELL
forteller om Ny Giv!
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Martin Westbye
Mandag 21. UFORMELT PÅSKETREFF I BAREN
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Mandag 28. 2. PÅSKEDAG - MØTEFRI
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080
Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøtestatistikk for JANUAR - 59,9 %

Fødselsdager i MARS
08. Ole Herman Nordby...............50 år
14. Erik Ekeli.............................. 72 år
27. Einar G Løken....................... 52 år
28. Håkon Fæste......................... 66 år

VI GRATULERER!

Arrangører: Rotaryklubbene i Tønsberg, Sem, Nøtterøy,
Færder, Stokke, Jarlsberg og Re.
MÅNEDSBREV 3/2005 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 4/2005 sendes redaktøren -

senest mandag 21. mars
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
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privat 330 60412 mobil 901 46852
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