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PRESIDENTENS HJØRNE

NAKNE OG UFORBEREDTE....

I skrivende stund er snart oktober måned tilbakelagt.
En praktfull måned med fine høstfarger har det vært for oss
i den "sydlige" delen av landet.

Ja, det er nesten som en føler å bli "tatt med buksene"
nede når PDG Edrund "tar oss i skole" med sin kunnskap
om Rotary.
Jeg må innrømme at det var med litt "skrekkblendet fryd"
jeg så fram til møtet den 13. oktober. Edrund har det med
å sette fokus på elementære Rotary saker vi selvfølgelig burde
kunne svarene på.
Det er bare å innrømme det - kunnskapsnivået i mannsbastionen Holmestrand Rotary Klubb står til stryk.

Den 6. hadde vi besøk av distriktsguvernøren. Sekretær
Alv og undertegnede hadde samtale med Otterstad før det
ordinære møtet, hvor vi gjennomgikk klubbens "indre liv".
Vi var innom temaet kvinner i Rotary, hvor hans syn var
at aktiviteten og samholdet økte i de klubbene hvor kvinner
var med. Guver nøren snakket også litt om ny Rotaryklubb
i Re kommune, hvor Stokke Rotaryklubb står som fadder.
Han nevnte også vårt utmerkede månedsbrev, som han
også ved tidligere anledninger har kommet med positiv omtale av.
Guvernørens månedsbrev henstilte han oss til å bli flinkere til å lese. Ta det ut fra internett og gi det til medlemmer som ikke har tilgang til nettet er hans budskap.
Guvernørens besøk var en hyggelig opplevelse, og hans
konklusjon var; lydhøre og engasjerte medlemmer med en
aktiv ledelse med fokus på klubbens "indre liv".
Den 17. november skal vi ha PEISMØTER. Disse møtene er kanskje det viktigste vi har nå i november. Her skal
siste halvårs møteprogram for Rotaryåret 2003-2004 planlegges. Møt opp og gi ditt bidrag og idéer slik at vinterens og
vårens programmer får et kvalitetsinnhold etter Rotary´s
tanker og idealer.

Rotaryhilsen - Martin

Forøvrig en utmerket orientering om Rotary Foundation
og prosjektene i Litauen.
Takk til Edrund som tok turen den lange veien.

Olav

TA TAK I DEM
Hvis vi skal bedre fremmøtet så må styret ved presidenten ta tak i de som har et lavt fremmøte.
Det hjelper ikke med oppfordringer fra talerstolen, eller
fagre ord i månedsbrevet, fordi nettopp de man vil ha i tale,
"de er ikke tilstede".

Rotary Norden

I Rotary Norden snakker man også om.....
Mer aktivitet og mer ungdommelig rekruttering til Rotary.
Unge vil ha "mer action" og da må møtene bli mer levende.
Sannelig et viktig emne for en mer vital Rotary debatt???

---------------------------------

VI HAR BLITT TREOGFEMTI....

Godt sagt av Marianne Mowinckel.....

Trond har sendt følgende brev til Holmestrand Rotary
Klubb ved president Martin Westbye:

Det er egentlig lenge siden jeg sluttet å interessere meg for
folks alder - den forteller jo så lite om hvem et menneske er.

--------------------------------Solheim 22.09.2003.
Vedrørende medlemsskap.

VERDT Å VITE.....

Som det vil være kjent har jeg avsluttet mitt arbeidsfor hold i Holmestrand Næringsråd, og har i dag en pensjonsordning. Samtidig som det har inntruf fet forhold som har
endret min livssituasjon finner jeg det fornuftig å søke om å
få avslutte mitt medlemsskap i Holmestrand Rotary Klubb.
Jeg vil samtidig takke for en interessant tid i Rotary,
spesielt i den perioden jeg var i fullt arbeide som Næringssjef i Holmestrand. Rotary har bidratt til å gi meg mange
kontakter og gleder, spesielt i forbindelse med arbeidet, og
har skaffet mange gode venner både i Holmestrand og andre steder.
Jeg ønsker Holmestrand Rotary Klubb en livskraftig og
god fremtid.

40% av de voksne her i landet er over 50 år!

Ferierer vi for å få krefter til å
jobbe hardere,
eller jobber vi hardere for å få ferie?

Velfundert av Rolv Wesenlund

"Rotary skal være en forenende kraft
mot de krefter som truer vår verden"

Med vennlig hilsen - Trond Frøyland
Synd at en positiv ressursperson og mangeårig klubbmedlem som Trond slutter.
Vi ønsker Trond og hans familie alt godt i fremtiden.

Martin

Sympathy is never wasted except
when you give it to yourself

ROTARY 2004
Frimerke
kr. 5,50

Lend a Hand

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

Møteprogram NOVEMBER 03
SKIKK OG BRUK
I UTLANDET
FOR ROTARIANERE
ØYEKONTAKT I vår del av verden ser vi hverandre
inn i øynene 20-40 sekunder i minuttet, men ikke mer enn 3-5 sekunder hver
gang. I Sørøst-Asia skal du se motparten inn i øynene mindre enn 20 sekunder
i minuttet. Snakker du med en av høyere rang, skal du se ham i øynene maksimalt 10 sekunder i
løpet av ett minutt. Dette gjelder i Japan, Kina, Vietnam,
Laos og store deler av India.
I Hellas og Tyrkia kan du holde blikket lenger enn det vi er
vant med, men i Marokko må ikke kvinner se en mann inn
i øynene i det hele tatt. I Tunis og Egypt vil en kvinne som
har øyekontakt med en mann mest sannsynlig bli kløpet i
"stumpen". Det blir sett på som en invitasjon.

Mandag 03. 3-MINUTT ved Hans Narverud
NYTT FRA VÅRE YRKER
Vi fortsetter suksessen fra forrige gang med
samtalegrupper - tilrettelegger Jan Sollid
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Helge Kristensen
Mandag 10. BOTNE SKIKLUBB
En orientering om vårt lokale idrettsmiljø
ved Ole Herman Nordby
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Runar Koldberg
Mandag 17. PEISMØTER - komitemøter!
Tema: Møteprogram for januar - juni 2004
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller
VIKTIG - Møtereferat m/programforslag til
president Martin
Fremmøterapport til sekretær Alv
Mandag 24. 3-MINUTT ved Terje Karlsen
VI MØTES "on-shore" ombord i m/s VIKEN
"TESTKVELD" med spekemat øl og akevitt
Covercharge: kroner 100,-/pers

JUST THE FACTS
Oppdatering pr. 30. juni 2003.
Antall Rotarianere
1.227.545
Antall klubber
31.561
Antall distrikter
530
Antall land
166

Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Steinar Jørgensen
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i NOVEMBER
01. Lars Tveito............................. 48 år

MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

04. Olav Georg Dalseth................ 60 år

Fremmøtestatistikk for september - 60,4 %

VI GRATULERER!
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Innlegg til månedsbrev nr. 12/2003 sendes redaktøren

-

senest mandag 17. november:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852
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