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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner!

AUGUST ER ROTARYMÅNEDEN FOR
MEDLEMSUTVIKLING......men.....

Når dette skrives sitter jeg på fjellet i Nord-Aurdal
kommune og skuer mot Hemsedalsfjellene og på begynnelsen
av Jotunheimen. Jeg har et godt overblikk her på ca. 1000
meters høyde med et flott vintervær.
Den 23. feb. fylte RI 101 år, og da var det omtrent et år
siden Terje K og hans team arrangerte den flotte
hundreårsfesten på Eidsfos Hovedgård og med tildeling av
Paul Harris Fellow til vår tålmodige og kreative redaktør
Olav.
På hundreårsdagen i fjor var jeg på et fantastisk Rotary
arrangement i Ål kulturhus med blant annet Olav Thon,
Karsten Isaksen og Odd Norstoga som hovedpersoner.
Februar er måneden for verdensforståelse, men vi trenger
nok mer en februar til å forstå verden og hverandre. Jeg
tenker da på hva som har skjedd etter at Muhammed
karikaturene sto på trykk, først i Jyllandsposten og så i
Magazinet. Det er skremmende hvor lite som skal til sett med
våre øyne, å utløse konflikter med store konsekvenser og
ødeleggelser, og hvor mange menneskeliv går tapt som
resultat.
Håper at vi i Rotary bidrar til en bedre forståelse religionene
i mellom, og mellom oss mennesker generelt. Jeg er helt
overbevist om at Rotary gjør sitt i denne konflikten, siden
Rotary er representert i 168 land fordelt på 32.198 klubber
og 1.192.292 medlemmer.
Dette er noen tanker og fakta fra Aurdalsåsen.
Rotaryhilsen Jon Petter

VI ER NEDE I 47....................
På møtet den 30. januar meddelte Kåre Huseby overgang til Re Rotary Klubb. Kåre som har flyttet til Revetal
fant det naturlig å fortsette som Rotarianer i Re klubben
som har møtene sine like ved hans nye bopel.
Kåre takket for 40 hyggelige år i Holmestrand Rotary
Klubb og lovet å komme på besøk ved en senere anledning.
Dette var et skoleeksempel på hvordan man bør avslutte
sitt Rotary medlemsskap og slik bør selvfølgelig alle Rotarianere
gjøre det. I stedet for å sende et brev orienterte Kåre oss ved
oppmøte i klubben med "et takk for seg" - et eksempel til
etterfølgelse.
Red.

Gode gjerder skaper gode naboer

Service
Above
Self

medlemsutvikling og medlemsvekst er et viktig område
av stor betydning for hele Rotary organisasjonen, hele året
også i Holmestrand Rotary
Klubb.
USA leder med 388.170
medlemmer når man regner
det totale antall Rotarianere.
Det land som har nest flest
medlemmer er Japan med
103.700 medlemmer, fulgt av
India med cirka 90.000 medlemmer. Det er interessant å
legge merke til at disse tre landene alene står for 50 prosent av verdens Rotarianere, og at
alle tre landene ligger i et område der 60 prosent av verdens
befolkning befinner seg.
Ser man på tettheten av Rotarianere i forhold til landets
befolkning er forholdet helt annerledes. Her ligger Island
på topp, med Sverige, Norge, New Zealand, Finland, Danmark og Australia på de neste plassene. Legg merke til at
de syv ledende landene ligger i Nord Europa og i Australia.
Utviklingen av Rotary medlemsskap i verden er at Østen
viser en oppadgående trend. Afrika og Europa har begge en
beskjeden men positiv tilvekst. Alle andre områder viser en
synkende medlemsmasse.
Vi mister hvert år rundt 10 prosent av våre medlemmer.
Verdenspresidentens mål for dette Rotaryåret er en tilvekst
på 1-ett medlem pr. klubb.
Så her gjelder det og bevare interessen med meningsfulle prosjekt, pleie kameratskapet, og ha dynamiske program slik vi har hatt i fullt monn den siste tiden i Holmestrand Rotary Klubb.

ROTARIANERE I NORGE
Cirka hver 300. innbygger er Rotarianer. Norge er delt i
7 Rotary distrikter med tilsammen 335 klubber og 13.400
medlemmer.
Grunnleggende verdier: Medlemmene skal ha ledende
stillinger innen ulike yrker. Det skal bygges på kameratskap, personlig vekst, toleranse, yrkesetikk, åpenhet og samfunnsnyttig arbeide.

ROTARY.....
den mest lokale organisasjonen i verden
Vi er tilstede i over 31.000 lokalsamfunn. Andre hjelpeorganisasjoner er forbløffet og imponert over mulighetene
dette gir oss. Mer enn de fleste kan vi

"tenke globalt og handle lokalt"

ROTARY 2006
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MAIL FRA SØRAFRIKA
Sent på lørdag, rett før månedsbrevet var trykkeklar tikket
denne hyggelige meldingen inn fra Terje og Eva:
Håper alt står
bra til. Hyggelig
besøk i går, medbringende laks
etc. etc. Dagene
går med til hyggelige sysler, og i
tillegg til middag
med Rotary i går
skal Eva og jeg
være med på
spit-braai (helstekt lam) i kveld
– alt til ære for
visiting Rotarian
cricket-team fra
England.
Jeg har 100 %
attendance
(fremmøte) i februar. Hilsen Eva
og Terje.

MØTEPROGRAM - MARS 2006
Mandag 06. 3-MINUTT ved Johan Henrik Dahl
NORSK LUFTFART I ENDRING,
hva betyr dette for deg?
Ved Timmy Breen Nilsen
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Olav Georg Dalseth
Mandag 13. UTVIKLING AV HOLMESTRAND SENTRUM
Paneldebatt i samarbeid med Inner Wheel
MØT OPP - TA GJERNE MED LEDSAGER
Temaer som ønskes belyst:
Saksgang mellom utbygger, administrasjon og politikere.
Hva skal til for å fravike/endre på vedtatte planer?
Følgende har bekreftet at de kan komme:
Politikere
: Per Harald Agerup, Lars Lingås
Administr.
: Rådmann Geir Jostein Hansen
: Plan- og bygningssjef Marianne Hjorth
Utbyggere
: Jan Birger Lie, Bjørn Nymoen
Ansvarlig: Yrkeskomiteen ved Magne Aven
Referent: Erik Ekeli
Mandag 20. NY STRUKTUR FOR ROTARY KLUBBENE
ved assisterende distriktsguvernør
Ingrid G Berget, Langesund Rotary Klubb

Fremmøtestatistikk for Januar - 68,8%

Fødselsdager i MARS
08. Ole Herman Nordby............. 51 år
14. Erik Ekeli............................ 73 år
27. Einar G Løken..................... 53 år
28. Håkon Fæste....................... 67 år

VI GRATULERER!
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no
Sekretær Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Programkomiteen Kaj Haagensen,
tel 909 28751 e-mail: kaj.haagensen@barbership.com
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Referent: Runar Farnes
Mandag 27. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
med ENGASJERENDE INNLEGG som
medfører DEBATT i forsamlingen
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Hans Petter Harestad
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no
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