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PRESIDENTENS HJØRNE
Hei Rotarianere i Holmestrand
Da er snart høsten også pase` - regner med at mange
har hatt noen koselige kvelder foran en sprakende peis med
god mat og et godt glass vin - det er noe å se frem til det på
en sur og forblåst mandag.
Nok en travel måned har passert. Har
selv mistet to møter grunnet utenlandsopphold, men regner med at disse har vært
av samme kaliber som de jeg har hatt gleden av å være med på. En engasjert Tove
Strand med masse spennende fortellinger
om livet i NORAD samt en utrolig spennende ambassadør fortelling fra Terje Johansen om livet i WTO. Trodde dette var
en kjedelig departements greie, men tror jeg har til gode å
se over 30 voksne menn sitte stille som mus under foredraget for så å eksplodere i innlevende og egenopplevde samt
kvalifiserte spørsmål til ambassadøren. Tror han likte seg.
Det er gledelig å observere at vi p.t. har 3 reflektanter fra
svært varierende miljøer. Det er viktig at vi nå tar oss godt
av disse og sørger for at de finner sin plass i klubben etter
hvert.
Etter å ha besøkt et par andre klubber på vanlige møter
må jeg si det er med ydmykhet jeg tenker på møtene vi har
hatt i høst. Med topp foredragsholdere og koselig tilberedt
møtelokaler er dette veldig bra. Håper den engasjerende og
positive ånden lever videre utover Rotary året.
Som mange sikkert har observert i lokal pressen er vi i
gang med å få på plass en styringsgruppe for 1000-års sted
prosjektet. Det er stort engasjement der vi slipper til - selv
om vi kunne ønsket en noe bredere tilslutning. Fortsettelsen ser ut til å bli en sterk gruppe fra et fåtall foreninger.
Kanskje det greieste når det kommer til stykket - for mange
kokker osv...... Tror dette kan bli en fint prosjekt for Rotary
og forhåpentligvis noe lokalsamfunnet kan glede seg over.
Holmestrand trenger vel noe positivt nå!
Etter et par møter med presidenten i Sande Rotary Klubb
samt deltakelse på deres møte forrige tirsdag er det klart at
de blir med på 100-års festen. Det er bra - da kan det bli en
fest med fynd og klem samt mange nye og spennende fjes å
se. Jubileumsfesten går av stabelen lørdag 5. februar på
Eidsfoss hovedgård. Så alle mann (foreløpig!) - sett av dagen til ÅRHUNDRETS HAPPENING.
Re Rotary Klubb har stiftelsesmøte fredag 5 november.
Som president er jeg da bedt. Det skal bli spennende - ikke
alle er forunt å delta på stiftelsen av en ny klubb. Tror de
også kan tenke seg å delta på en felles 100-års fest - i så fall
kan det bli en skikkelig "høydare". Blir spennende å se.

Vi får besøk av distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm
den 29. november. Vi får prøve å lage en fin klubbkveld
der han føler seg hjemme. Møt opp!
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......til slutt må jeg bare fortelle en artig opplevelse:
Når jeg deltok på klubbmøtet til Sande Rotary Klubb forrige
tirsdag leste presidenten der opp Guvernørens månedsbrev
- og hva dukket opp der? Jo - guvernøren sier følgende:
"Holmestrand Rotary Klubb har et flott månedsbrev. For de
klubber som enten har månedsbrev eller sysler med tanken
på å begynne med månedsbrev, kan jeg anbefale å ta en titt
på Holmestrands hjemmeside www.rotary.no/holmestrand/
Tror dere jeg vokste noen cm? Det var i hvert fall en fin og
tillitsvekkende innledning til mitt innlegg. Kontakten var
oppnådd.
Håper på en fin Rotary måned og ønsker alle en god senhøst
med god helse - velkommen på møtene.

Terje K - president

VI BØR FORTSETTE MED......
Rotary International Youth Exchange. De siste par årene
har vi vært med på å sende ut 7-8 flotte ungdommer på
SUMMER CAMPS til land rundt i Europa.
På møtet den 4. oktober fikk vi en flott presentasjon med
referat og bilder fra Summer Camp turene til Marte, Anne
og Ole Johan. Fine opplevelser i hver sine respektive land
med god bistand og hjelp av lokale Rotary klubber.
Kjempeflott - takk til alle tre.

NSIMBI EDUCATION CENTRE - UGANDA
Øistein har ved flere anledninger orientert oss om utviklingen og hva vi hittil har bidratt med i prosjektet. I neste
månedsbrev vil Øistein komme med en fyldig status rapport.

Det skjer saker å ting i vårt
lokalmiljø for tiden....
Som kjent er det to ender på et tau.....
DET HANDLER OM Å DRA I DEN SAMME ENDEN........
DET GJELDER Å SE MULIGHETENE......

Det kan bety den
lille forskjellen....

Jeg er imot dans, men for
det det fører med seg
Et øyeblikks suksess oppveier mange års ulykke
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

NOVEMBER er en av de gamle romerske tallmånedene som har beholdt sitt opprinnelige navn. November er avledet av det latinske novem, som betyr ni.
November ble i hedensk tid kalt gormåned, dvs. slaktemåned. Siden man kan vente snø i november, ble måneden
også kalt vintermåned i tidligere tider.
Av innvollene fra de slaktede dyrene kunne man si mye
om vinterværet. Det sikreste var å se på tarmene, leveren
og milten til den første kua eller sauen som ble slaktet. Var
enkelte deler av tarmene tomme, måtte man regne med uvær.
Snømengde og kulde kunne "leses" ut i fra miltens og leverens form og farge.

MØTEPROGRAM - NOVEMBER 04

Historiske hendelser I NOVEMBER

Mandag 15. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Tema: møteprogram januar - juni 2005
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller.

04.11.1814
16.11.1869
01.11.1895
08.11.1895
25.11.1905
11.11.1918
25.11.1920
30.11.1922
20.11.1938
20.11.1950
03.11.1957
20.11.1963
09.11.1989
28.11.1994

Stortinget velger sveriges Karl XIII til norsk konge
Suezkanalen åpnes
Første levende film blir vist i Berlin
Professor William Röntgen oppdager "strålene"
Kong Haakon, dronning Maud og kronprins
Olav ankommer Christiania
Første verdenskrig er slutt
Stemmerettsalderen i Norge senkes til 23 år
Vinmonopolet opprettes
Dronning Maud dør
Ny tellemåte innføres- toogtredve blir trettito
Sputnik II med hunden Laika skytes opp
President John F Kennedy blir skutt i Dallas
Berlinmuren faller - grensene åpnes
Norge sier nei til EU for andre gang

Fødselsdager i NOVEMBER

Mandag 01. 3-MINUTT ved Arne Lunde
UTENRIKSTJENESTEN hva det vil si å være
ambassadør - ved Johan Henrik Dahl
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Steinar Jørgensen
Mandag 08. BOMFINANSIERING - hva mener NAF
ved regionsjef i NAF sør - Arild Holm
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Ole Johan Klyve

Møtereferat: sendes presidenten snarest.
Fremmøterapport sendes sekretær Espen
Mandag 22. BEDRIFTSBESØK - oppstart av ny bedrift
Hva det innebærer av problemer, bekymringer
og muligheter. Vi besøker LIMACO as
utleiesenter i Barstadveien 11, Holmestrand.
Demo av maskiner - enkel servering - 19oo.
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Helge Kristensen
Mandag 29. DISTRIKTSGUVERNØR Nils-Petter Svanholm
Spiseaften - mat sponset - husk pent antrekk
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Øistein B Larsen

01. Lars Tveito............................. 49 år
04. Olav Georg Dalseth................ 61 år

Fremmøtestatistikk for september - 46,5 %

VI GRATULERER!
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