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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
I skrivende stund har jeg akkurat kommet hjem fra
en 6 dagers ferie i Dubai. Det var herlig med noen dagersavstressing i varme omgivelser nå på vinteren. Det å
komme litt unna hverdagen er bra for da glemmer en
mye av det som "skulle vært gjort hjemme". Samtidig så
er det utrolig hyggelig å være sammen med familien og
da spesielt barnebarnet Malin Pernille som er blitt 8
måneder og som jeg ser utvikler seg dag for dag.

Service
Above
Self

MØTEPLIKTEN
En Rotarianer har ikke bare MØTEPLIKT - men også
MØTERETT i alle Rotary klubber over hele verden.
Full oversikt over alle Rotary klubber med angivelse av
møtested/tid står i boken International Directory.

ROTARY e-club
Det finnes egne internet Rotary klubber som kun har
møter via websider og e-mail. Bekreftet fremmøte fra en
Rotary e-club website med gjennomsnitlig 30 minutters aktiv deltakelse godkjennes som fremmøte.

Det å besøke Dubai er en utrolig opplevelse der det
bygges den ene flotte skyskraperen etter den andre. Alle
skal vist bygge sitt eget landemerke og være større og
flottere en de andre. I det området som vi bodde i var det
nesten umulig å ferdes til fots på grunn av all byggevirksomheten. Men uansett så er det beste ved å reise bort,
"å komme hjem" og sove i sin egen seng. Batteriene er jo
nå ladet og da er det Rotary og jobben som gjelder.

MØTEFRITAK

På peismøtene den 10. mars er det viktig at hver
enkelt komité diskuterer hvordan de skal lage en 3 års
plan for sin komité og hva denne bør inneholde. Dette er
noe vi er pålagt å lage i forbindelse med den nye komitéstrukturen som incoming President Lars har fulgt opp. I
tillegg skal komiteene diskutere hvordan vi skal rullere
medlemmene i komiteene slik at vi ivaretar både kontinuitet og fornyelse. Dere må også komme med forslag til
minst ett hovedprogram for høsten.
Rotary hilsen Bjørn

De som har fått fritak fra fremmøte (permisjon, sykdom)
skal ikke regnes med ved prosentutregningen.

Har du funnet en MEDLEMSKANDIDAT?
Vi er fortsatt 44 og trenger nye i "banken".
Titt litt på hvilke klasifikasjoner vi mangler slik at
klubben blir enda mer komplett og gjenspeiler
samfunnet forøvrig.
Men husk, vi ønsker KVALITET fremfor KVANTITET

NÅ BEGYNNER DET OG LIGNE NOE.....
Som det ofte har blitt gjentatt - - DET DRIKKES
ALT FOR LITE i Holmestrand Rotary Klubb!
Men nå folkens....heng med på "gutteturen" til Aass
bryggeri så gjør vi disse ordene til skamme.

SANNHETER
✔ Rynker gjør ikke vondt.
✔ Gammel blir du uansett, å bli
voksen er mer frivillig.
✔ Tiden leger alle sår, men noen stor kosmetiker er
den ikke.

Medlemmer som har sum av alder og medlemskapsperiode på minst 85 år, kan bli unntatt fra å telle med i
fremmøtestatistikken dersom de søker om det (skriftlig), og
styret godkjenner søknaden.
Eksempel: alder 60 år + 25 års medlemskap = 85 år

NYTT OM MØTEFRITAK

ABORIGINERE
De gamle romere kalte forfedrene for aborigines "folk
fra opprinnelsen", jf. latin ab "fra" og origo "opprinnelse".
Ordet kom inn i engelsk på 1500-tallet i betydningen
"urinnvånere".
På 1780-tallet begynte britene å kalle Australias
urinnvånere for Aborigines, med stor forbokstav, som om
det var et folkenavn - mens det dreide seg om 600 folkegrupper med 200 ulike språk. De er etterkommere av folk
som innvandret til Australia for over 50.000 år siden.
Mange urinnvånere oppfatter ordet Aborigines som nedsettende, og forbinder det med den grove diskrimineringen
som Australias statsminister nylig bad dem om unnskyldning for.
Siden 1980-tallet har uttrykket indigenous Australians
"innfødte australiere" blitt stadig mer vanlig. Derfor er det
underlig å se at "aboriginere" tas i bruk på norsk i stedet
for australske urinnvånere eller innfødte australiere.
av professor Rolf Theil

LADIES and GENTLEMEN
Ladies, I apologize. For all those men who say, "Why buy
the cow when you can get the milk for free?", here's an update
for you. Nowadays 80% of women are against marriage.
Why? Because women realize it's not worth buying an entire
pig just to get a little sausage!
Sorry about that, Kaj
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

VÅRJEVNDØGN
Fredag 21. mars, er dag og natt like lange over hele Jorden.
Solen befinner seg da i vårjevndøgnspunktet, skjæringspunktet mellom solbanen (ekliptikken) og himmelens ekvator. I oldtiden (fra 1700 til 100 f.Kr.) lå vårjevndøgnspunktet
i stjernebildet Væren og kalles derfor av og til for Værpunktet.
Fordi jordaksen har flyttet seg langsomt, er vårjevndøgnspunktet nå i stjernebildet Fiskene.

SOMMERTID
Søndag 30. mars stilles klokken fram en time fra kl 2 til 3.
Sommertiden varer 30 uker (210 dager).
Benjamin Franklin kom med ideen om sommertid i et essay
i 1784, men det tok ennå lang tid før sommertid første gang
ble brukt i praksis. I 1916, under første verdenskrig, ble
sommertid innført i en rekke land i Europa, inklusive Norge.
Tanken var å få bedre utnyttelse av sommermånedene med
lys en time ekstra om kvelden, på bekostning av at sollyset
kom litt senere om morgenen, men da sover man som regel
likevel.
I Europa er det nå bare Island som ikke har sommertid.

MØTEPROGRAM - MARS 2008
Mandag 03. AASS BRYGGERI I DRAMMEN
PROGRAM: omvisning - ølkåseri - servering
av 2 enheter drikke med eller uten alkohol.
Tilleggsservering kr. 20,- pr. glass øl 0,4 ltr
eller kr. 10,- for Aas Uten.
MAT KAN BESTILLES: Bayergryte eller
spekemat kr. 170,-, pizza kr. 250,Inngangsbillett kr. 175,AVREISE FRA HOTELLET presis kl. 18oo
Bussen kjører Hvittingfossveien med påstigning underveis,
Meny, Gullhaug, Sletta og Island. Busskostnad kr. 2850,-.
Med 30 deltakere blir prisen kr. 95,- pr. person.
Hjemreise fra Aass kl. 22oo.
Ansvarlig : Møte & Kameratskap
Referent : Johan Svele
Mandag 10. PEISMØTER
Komiteformenn innkaller til møte og
bestemmer møtested.
Ansvarlig : Den enkelte komite
Referat sendes sekretær og president.

Fremmøte i Januar - 64,7%

Mandag 17. HOTELLET ER STENGT I PÅSKEUKEN
MØTET UTGÅR
Mandag 24. 2. PÅSKEDAG - MØTET UTGÅR

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 53 år
Erik Ekeli.............................. 75 år
Einar G Løken....................... 55 år
Håkon Fæste......................... 69 år

VI GRATULERER!

Mandag 31. 3-MINUTT ved Reidar Setnes
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Øistein B Larsen
Referent

: Helge Kristensen

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

President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: olav@limaco.no
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