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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Vi går inn i en mars måned med et usedvanlig spennende program. Eksterne foredragsholdere med stor tyngde
kommer: Konsernsjefen i Yara, og Gunnar ”Kjakan”
Sønsteby. Det blir ikke så mange flere sjanser til å høre
historien fortalt direkte fra en av heltene fra krigen! Vi skal
også ha et sosialt møte med litt å drikke/spise og vitsefortelling for å bidra til Rotary fellesskapet. De beste historiene skal sendes inn til Gamlebyen/Fredrikstad Rotaryklubb som vil bruke dem til å utgi en bok. Jeg synes vi har
gode møter og mange bidrar til det. Møte- og kameratskapskomiteen og programkomiteen fortjener skryt.
Som president mottar jeg en informasjonsflom utenfra,
særlig fra Rotaryfelleskapet representert ved guvernøren.
Det meste finnes på distriktets hjemmeside, http://
d2290.rotary.no/. Jeg oppfordrer til å ta en titt innom sidene. To av de fire siste ukebrevene handler om Polio Plus,
ett om Rotary international’s økonomi og ett om ungt
entreprenørskap. Polio plus kommer vi tilbake til i et eget
møte. Det som slår meg etter å ha hørt fra endel andre
klubber er at Holmestrand i stor grad er seg selv nok. Vi er
lite aktive til å bruke de internasjonale mulighetene,
ungdomsutveksling, Ryla og å bidra inn til felleskapet utover vårt faste bidrag i kontingenten. Det er et tankekors i
forhold til Rotarys målsettinger, det gamle uttrykket om at
du får igjen igjen ut fra hva du investerer gjelder nok også i
Rotary.

Service
Above
Self

smått og stort om Rotary.....
✔ i oktober 2008 var antall Paul Harris Fellows
1.139.841. Vi har innestående midler i vår klubb som vil
komme Rotary til gode - har vi kandidater??
✔ Rotary´s soneinndeling skal revideres fra 1. juli 2009.
Tanken er at alle soner skal ha like mange (ca) Rotarianere.
✔ Antall Rotarianere i f.eks. Østerike, Hviterussland,
Tyskland, Ungarn, Romania og Slovakia steg med 48% i
perioden 1995 til 2006. Samtidig minsket medlemstallet i
Japan med 25%, og selv i USA ble det notert en nedgang i
de fleste distrikter.
✔ Pr. dags dato er det kun to Rotaryklubber i Kina.
Begge har RI´s fulle støtte, men er åpne kun for medlemmer med utenlandsk pass.
✔ Det er nå 1.231.483 Rotarianere World Wide fordelt på
33.270 Rotary klubber i 532 distrikter. I perioden 2007 til
2008 ble 696 nye Rotary klubber charteret.

Nå er det vinterferietid og usedvanlig vakkert i Norge. Vi
gleder oss til noen dager til fjells og å gå på ski. Deretter ser
jeg frem til hyggelige mandagsmøter i mars. Vel møtt!
Med Rotary hilsen Lars

spørsmålstegn ved Rotary.....
✔ Dagens Rotarianere er i snitt ganske aldersstigende.....
påvirker "betalingsforpliktelsene" og medlemskontigenten
rekrutteringen" av yngre medlemmer?
✔ Det sies for øvrigt at 60% av våre nåværende medlemmer aldri har rekruttert en ny Rotarianer?
✔ Gjelder Rotary kun for sjefer på ulike nivåer?
✔ Det finnes en kritisk instilling til Rotary blant annet
innenfor store mediahus, hvorfor?

Det er sant at hardt arbeid
aldri tar livet av noen. Men
hvorfor løpe risikoen?
Ronald Reagan

Se på denne blide jenta som pumper "rent" vann opp fra en
brønn i Nigeria. Rotary Foundation har gitt midler til 18
slike vannprosjekt i Nigeria. En "Future Vision Plan", helt
naturlig for oss, med den forskjell at vi bare kan åpne den
gullbelagte kranen hjemme som den naturligste ting i verden. Bra å tenke på at HRK har et hjelpeprosjekt gående i
Uganda med hjelp av RI, Matching Grant og distriktet.

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

Møteprogram MARS 2009
Mandag 02. YARA - ved konsernsjef Jørgen Ole Haslestad
Intro ved Jon Petter Helgestad
Referent

: Beint Saaghus

Mandag 09. FOREDRAG av Gunnar "KJAKAN" Sønsteby
Fellesmøte med HoOF.
Referent

: Tor Tingbø

Mandag 16. "SKRATTKAMMERET" - vi møtes på
ØDEGÅRDBUA - Pizza med nogo attåt
ved Møte og Kameratskapskomiteen
Det passer best å la bilen stå denne kvelden!
Referent

.....at SOLA - den 1. mars er oppe 5 timer lenger enn ved
vintersolverv, inspirerte undertegnede til å vise dette flotte
vinterbildet av PÅLGARDEN (det lille hvite framhuset og den
røde låven til høyre). En trang dal med majestetiske fjell på
begge sider, og en kjent lakse-elv (Bondalselva) i dalbunnen. Her, i flotte naturomgivelser på Sæbø i Hjørungfjorden
på Sunnmøre vokste jeg opp og gikk 2. klasse på folkeskolen. Vi var 4 stykker i klassen, 3 jenter og meg, og skolestua, det var kun ett rom - men så hadde vi utedo da.

: Torstein Sagen

Mandag 23. Holmestrand INNER WHEEL er invitert.
Past DP Inger Kathrine Løken kommer.
NB! MØTE MED LEDSAGER.....
Referent

: Johan Svele

Mandag 30. 3-MINUTT ROTARY ved Arne Fladby
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Runar Farnes
Referent

: Helge Kristensen

Olav

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 54 år
Erik Ekeli.............................. 76 år
Einar G Løken....................... 56 år
Håkon Fæste......................... 70 år

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

Fremmøte i Januar - 73,1% (64,7%)
tallet i parantes viser fremmøte i januar 2008
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tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
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BryggeKanten
prosjekt med 38 leiligheter

Du finner dette og flere
spennende
eiendomsprosjekter
på vår hjemmeside
www.jarlsbergeiendom.no

