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PRESIDENTENS HJØRNE

MEDLEMSUTVIKLING - 1

Kjære Rotary venner!
Vi er allerede kommet til November og julen nærmer seg
med stormskritt. For min del synes jeg vi bare akkurat er
ferdig med sommeren. Ja tiden går med rekordtempo.
Vi har hatt en ny og hyggelig Rotary måned med både et
interessant egoforedrag fra Tom, og besøk av tre flotte ungdommer som har vært på Rotary´s summercamp. Foredraget om fjellgeologi og tunneler var spesielt interessant for
oss som har levd med dårlige sikrede tunneler en god stund
nå. Men nå skal jo alt bli så mye bedre og vi har vel fått
noen bekymringer færre. Vi hadde et godt Guvernørbesøk
der jeg fikk et klart inntrykk av at hun synes vi er en klubb
som hadde orden på det vi driver med. I tilegg var hun jo
veldig imponert over vår flotte Nysgjerrig dame og den innsatsen vi hadde lagt ned i den forbindelse.
Følgende hyggelige tilbakemelding har Guvernøren gitt:
Hei Bjørn, takk for meget hyggelig guvernørbesøk i Holmestrand Rotary Klubb mandag kveld. Ser enda for meg de
flotte skulpturene! Det virket som du har med deg et godt
styre i klubben! Bespisningen etterpå var meget hyggelig.
Kommer tilbake med en rapport, men foreløpig så er det
guvernørbesøk hver dag.
Lykke til videre og hils til alle i klubben!
Beste hilsen DG Laila "
Når vi ser fremover så har vi mye å glede oss til med
både egoforedrag, besøk fra en av tungtvanns sabotørene,
teater tur, og sikkert en hyggelig juleavslutning også.

En oppgave og glede for "past president" er å engasjere
seg i arbeidet med å tilrettelegge for opptak av nye medlemmer. En del av arbeidet består i å sørge for at vi får inn
medlemmer med de "rette" kvalifikasjonene. Til dette arbeidet har jeg også med Jon Petter og Terje K.
Jeg er nå medlem i "samfunnstjenesten". Denne komiteen jobber etter mitt skjønn meget bra. På vårt møte i våres kom det et forslag fra Johan S om behovet og ønsket om
å ta opp medlemmer med en annen kulturell bakgrunn enn
den vi kommer fra. Etter en kort diskusjon stilte resten av
komiteen seg bak forslaget. Senere er samme tema fulgt
opp av presidenten og styret.
Vår oppfordring er derfor at alle kommer med forslag til
nye medlemmer, også med bakgrunn fra andre kulturer.
Hvis dere har noen "kandidater" i tankene så er det nyttig å kunne lese litt om vilkårene for Rotary medlemskap i
Årboka på sidene 61-62. Det finnes også en informasjonsbrosjyre om dette i klubben.

VELL MØTT

Rotary hilsen Bjørn

Klimaendringer og en feilslått ernæringspolitikk
Det egentlige problemet; kvinner!
Før den industrielle revolusjon var mannen yrkesaktiv.
Aktiviteten var i små bedrifter med svært begrensede utslipp.
De store krigene tvang fram en industriell produksjon, og
kvinner så sitt snitt til å trenge seg inn i arbeidslivet.
Etter krigene hadde kvinnene fått blod på tann, og flukten fra hjemmet ikke bare fortsatte men eksploderte, slik at
omtrent alle kvinner i dag likestiller seg med mannen og
forsøker å ta hans plass i den tidligere så eminente ordning.
Hva medfører dette? Ikke bare er produksjonen direkte
mangedoblet, og så også utslippene, men transporten av
millioner av kvinner medfører en eksplosiv økning i utslipp.
Dette forsterkes i tillegg av at kvinner ofte har gamle og forurensende biler, og et kjøremønster som ytterligere forverrer
dette. Et annet aspekt er at familien tvinges over på ferdigog hurtigmat som produseres på miljømessig uheldige måter. Dette medfører den store grad av feilernæring en ser blant
unge menn i dag, med vektproblemer og dårlig tannhelse.
Et annet negativt aspekt er jo behovet for barnehager og
den transport dette medfører.
Familienes økte forbruk går i all hovedsak til luksusforbruk, som igjen er forurensende. Reising m.m.
Et forbud mot kvinner i arbeidslivet ville ikke bare løst
klimaproblemene i verden over natten, men også gjort en
slutt på barnehagekøer og unødig kjøring, halvert bilparken og gitt familiene et sunt og godt kosthold.
Andre goder for samfunnet ville vært lavere pensjonsforpliktelser, færre skilsmisser, færre alenemødre og flere
innvandrere.
Jeg håper politikerne nå vil ta dette seriøst opp og løse
problemene snarest. Tom B Erichsen (lett omskrevet)

MEDLEMSUTVIKLING - 2
Klassifikasjonskomiteen ved Espen og Jon Petter har hatt
en gjennomgang av mulige reflektanter og nye medlemmer.
Den eldste oversikten er fra nyttårsskiftet 2004/2005.
Av disse navnene er alle forespurt eller ikke aktuelle,
bortsett fra en som for tiden er bosatt i Luxemburg. Han er
forespurt og aktuell når han og familien flytter tilbake til
Holmestrand.
PS. På denne gamle oversikten hadde vi forslag til seks
kvinner, samtlige har takket nei eller var avventende.
Det er tatt et initiativ fra president og klubb om å søke
en større rekruttering fra Round Table i Holmestrand. Etter det vi er blitt kjent med så er det hvert år ca tre medlemmer som slutter der. Disse vil da få en invitasjon fra Holmestrand Rotary Klubb om medlemsskap.
Vi har pr. 20.10.07 to navn som ikke er klarert med
medlemmene, men som vi ønsker å forespørre. I tillegg har
president Bjørn en "føler ute" for om mulig kunne få med en
person med fremmedkulturell bakgrunn.
I Holmestrand og distriktet rundt øker innvandringen
fra fremmede kulturer. Rotary skal som kjent gjenspeile
det samfunnet Rotary er en del av. Presidenten og klubben
har bestemt seg for å øke innsatsen for å få med nye medlemmer fra andre kulturer. Dette vil bli en mulighet for
mennesker med denne bakgrunnen å kunne komme med i
en Rotary Klubb, og vi vil kunne stimulere vår klubb fremover. LYKKE TIL ALLE SAMMEN, men husk at KVALITET
er bedre enn KVANTITET!
Med Rotary hilsen Espen (past president)

Det gjelder å være litt heldigere med
ordvalget enn tidligere statsminister
skal ha vært da han åpnet Varemessen og sa:
I hereby declare this mess for open
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

EN HEDERSMANN HAR
LAGT NED VANDRESTAVEN
Vårt eldste Rotary medlem Kåre Skarrebo, født 16. januar
1923 er død. Han ble medlem av Holmestrand Rotary Klubb
i 1978, og var klubbens president i 1988-1989.
Bjørg sa det alltid, vi har verdens beste nabo. Det var liksom så trygt å vite at vi alltid hadde Kåre bare et steinkast
unna. De siste årene av livet, vandrende rundt på gården
med én krykke for å slå på utelyset om morgenen, og samme
prosedyre om kvelden. Du kunne stille klokka etter Kåre.
Han hadde sine faste rutiner både med måltider, arbeide og
hvile. Han lot seg ikke påvirke av moter og trender. Når
Kåre var kaptein hos Wilhelmsen, og skipet var innom Hong
Kong kjøpte han gjerne en skreddersydd dress eller to. Var
moten 20 eller 30 cm benvidde, det affekterte ikke Kåre.
Han bestilte dress med 26 cm benvidde, da ville det tåle litt
svingninger. Det meste skulle være slik det alltid hadde
vært. Kåre var ikke pirkete, men han ville ha orden på tingene. Jeg maler en vegg hvert år sa Kåre, da er jeg rundt
huset på fire år, det er et passende vedlikehold av gården.
Plenklipping startet ikke før 1. mai, hagebenker ble malt og
satt på samme plass hver vår, hagedammen renset og fylt
med vann, alt på gården hadde sin faste plass.
Han ikke bare så ut som en høvding, han var en "høvding".
En trygg og samlende leder med en stille og rolig fremferd.
Med bare gode minner, fra Holmestrand RK - Bjørg og Olav

Fødselsdager i NOVEMBER

MØTEPROGRAM - NOVEMBER 07
Mandag 05. FELLESMØTE med Holmestrand og Omegn
Forsvarsforening og LIONS
"AKSJON VEMORK"
Jens Anton Paulsson, en av lederne under
Aksjon Vemork forteller om aksjonen som
betegnes som den mest vellykkede under
2. verdenskrig.
Referent: Svein Otto Schjerven
Mandag 12. KOMITE - PEISMØTER
Møteprogram januar - juni 2008 utarbeides.
Komiteformenn innkaller og bestemmer
møtested.
Referat: Sendes president og sekretær
umiddelbart etter møtet. VIKTIG!
Mandag 19. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
EGOFOREDRAG ved Arne Johan Bu
Referent: Tobias Brodtkorb
Mandag 26. 3-MINUTT ved Ole Johan Klyve
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Terje karlsen
Referent: Beint Saaghus
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

01. Lars Tveito............................. 52 år
04. Olav Georg Dalseth................ 64 år
07. Hans-Arne Risnes..................50 år

Fremmøte i September - 64,1%
VI GRATULERER!
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: post@limaco.no
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