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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Ifølge tabloidpressen er OL det viktigste av alt i disse
dager, humøret til Petter og Marit og festesmurning, skyteform og oppdrift er visst kritisk viktig for nasjonen vår. Og
det er rart med det - det er OL, og selv de som slettes ikke er
sportsentusiaster blir varme i sjela når lille Norge gjør det
godt. For det er utrolig godt gjort at lille Norge er blant de
som sanker flest medaljer – igjen. Men om kort tid er det
slutt og da kan vi få nattesøvnen tilbake – og konsentrere
oss om å måke mer snø.
Jeg takker for noen flotte referater fra peismøtene. Det
kom en rekke gode ideer til programposter, og kandidatlista
har fått ytterligere noen navn. Under peismøte i Medlemskomiteen satte vi igang en ny offensiv for medlemsverving.
Etter en ide som har gitt suksess i Sande sendte presidenten personlig invitasjonsbrev til 10-12 av kandidatene.
Fadderne følger nå opp direkte og vi er spente på å se om
dette gir håndfaste resultater.
Distriktsguvernøren er optimistisk. Etter at distriktet
hadde litt avgang i sommer er det kommet nye medlemmer
til utover vinteren slik at målet om vekst i medlemsmassen
er innen rekkevidde. På presidenttreffet ble det summert
opp en mulig vekst på ca 50 nye medlemmer for distriktet
totalt. Dette er kanskje noe i overkant optimistisk, men vi får se.
Shelterbox’en som klubben vår har finansiert er på vei
til Haiti. Den har nummer 94409 og den kan spores på
http://www.shelterbox.org/trackbox.php .
Med Rotary hilsen Jan
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GULLKORN FRA PASIENTJOURNALER
INNKOMSTEN:
* Pasienten bruker narkotiske stoffer og deltar ofte på
homeparty.
* Fikk beskjed om at hjertet var bra, men at hun skulle
komme tilbake dersom hun ble bevisstløs.
* Pasienten innlegges med kjevefraktur. Pasienten opplyser at han ble slått ned i byen fordi han var "stor i kjeften". Han er etter dette muligens blitt enda større.
* Iblandt har pasienten det bra, iblandt verre. Iblandt har
hun det ikke bra i det hele tatt.
* Pasienten er overvektig med en litt spesiell fordeling,
men pasientens tenner passer godt sammen.
* Pasienten er full av tårer og gråter kontinuerlig. Det
virker som hun også er deprimert.
MEDISINSKE OBSERVASJONER:
* Det fantes ikke spor av kandidaten i pasientens vagina.
* Avføringen har samme farge som dørene i 3. etasje.
* I dag til lunsj får pasienten akutt diarè.
* ... har begynt å få små teskjeer i avføringen opp til 15-20
ganger daglig.
* Undersøkelser av genitalia viser at han har sirkusstørrelse.
* Pasienten døde i Juni i 1990 og dette har gjort ham
plutselig vondt.
TIDLIGERE SYKDOMMER:
* Pasienten snakker ikke norsk, forøvrig frisk.
* Pasienten har i tillegg diabetes, men er i utmerket stand
og ualminnelig vakker.
* Pasienten har ingen tidligere opplevelser med selvmord.

ShelterBox HQ
ligger i Cornwall, England.
Det er nå 7000 slike boxer
på Haiti og flere er på vei.

FAMILIE OG SOSIALT:
* Hennes mor og far døde da hun var 12. De har ikke hatt
noen kontakt siden da.
* Pasienten er en 79 år gammel enke som ikke lenger bor
sammen med ektemannen.
FRA RESEPTER:
* Ekstra ille berørt av en trykkfeil ble en mann ved navn
Kåre J. Han fikk sin nitroglyserin med følgende etikett på
glasset: Sitat: Kåte J. Mot hjertekrampe. En tabl. legges
under pungen ved behov. Kan gjentas
* Becotide nesespray - 2 dusker i nesen morgen og kveld.
* Ovesterin vag - 2 stikk puler i skjeden den første dagen
* Ovesterin vaginalkrem. Dssn: 2 støt i skjeden ved
sengetid etter avtale med elgen.
* Vival 5 mg. 1 tab. 2 timer før dengetid.
* Marevan (blodfortynnende) Farvel Jensen. Etter avtale
med legen. (en danske med navnet Marvel Jensen fikk
utlevert Marevan med denne dramatiske teksten på etiketten)

Lykke er en god helse og en
dårlig hukommelse

* Paralgin forte. Brukes etter eget forgodtbefinnende, men
helst ikke mer enn 10 tabl. i døgnet.
* Regaine liniment (middel mot håravfall) Til bruk ved
"måne". Påføres i ny og ne ca. 2 ggr. daglig.
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ROTARY FORKORTELSER
COL
: Council on Legislation - lovrådet
DDF
: District Designated Fund - Distriktsfondet
DG
: Distriktsguvernør (PDG) Past Distriktsguvernør
GSE
: Group Study Exchange
MG
: Matching Grant
NORFO : Norsk Rotary Forum
PETS
: President-Elect Training Seminar - Pres.trening
PHF
: Paul Harris Fellow (utmerkelse)
Per Capita Dues
: Medlemskontigent til Rotary Internat.
Restricted Giving : Øremerkede bidrag til TRF og MG
RIBD
: Rotary International Board of Directors
ROTI
: Rotarians On The Internet
RTC
: Rotaract klubb for unge 18-30 år
RV
: Rotary Volunteer (frivillige)
RYLA
: Rotary Youth Leadership Award - lederskapskurs
TRF
: The Rotary Fundation - Rotaryfondet (også RF)
WF
: World Fund - Verdensfondet
YEO
: Youth Exchange Officer - leder ungdomsutveksling
3HGrant : Health, Hunger and Humanity Grants
Dette var noen få - Du finner hele rekka i Årboken

KLASSIFIKASJONSPRINSIPPET
Klubben bør ha en slik sammensetning at den gir et bilde
av det samfunn den skal leve i. Ved valg av nye medlemmer
se etter hvilke yrkesgrupper man mangler representert i
klubben, GÅ SÅ UT OG FINN en interessert, god representant for denne klassifikasjonen.

OM GLEDE:
Ingen glede i verden er større enn
at setet på gammaldassen ennå er
varmt etter "henne"
Reidvin-tunet
President 2009-2010 Jan Sollid,
tel 93 21 56 33 e-mail: jan.sollid@med.ge.com

Møteprogram MARS 2010
Mandag 01. PRIVAT BANKING av Frode Ekeli DNB/NORD
Referent

: Hans Arne Risnes

Mandag 08. MODERNE OLJEPRODUKSJON
Kan ny teknologi gjøre oss enda rikere og
sikre pensjonsfondet? av direktør Aslak Hjelde
Intro av Arne Martin Huseby
Referent

: Timmy Breen Nilsen

Mandag 15. NORDRE JARLSBERG BRYGGE i SANDE
Supplement eller konkurrent til Holmestrand
sentrum? Ved Håkon Kristiansen
Referent

: Alv Smith Johansen

Mandag 22. FELLESMØTE
med Holmestrand og Omegn Forsvarsforening.
Foredrag ved forsvarssjef General Harald Sunde
Referent

: Nils Otto Schjerven

Mandag 29. MØTEFRI - Påsken
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FREMMØTE i JANUAR 59,9%

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 55
Erik Ekeli.............................. 77
Einar G Løken....................... 57
Håkon Fæste......................... 71

VI GRATULERER
Månedsbrev 3-2010 er sponset av:

Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no
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