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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary medlemmer
Tiden går raskt, og det er utrolig og tenke på at det er ett
år siden vi sist vi hadde besøk av distriktsguvernør.
Som det fremgår av programoversikten får vi besøk av
DG Finn Otterstad den 6. oktober.
Alle komiteformenn må huske å møte kl. 18oo, da
distriktsguvernøren ønsker en samtale før det ordinære
møtet starter.
Klubben spanderer middag på medlemmer og eventuelle
gjester. Det er fint om vi også i år kan lage en stilig ramme
rundt begivenheten ved at alle stiller i pent antrekk. Har
du en historie og bidra med under middagen, ville dette også
sette en spiss på arrangementet.
Jeg var dessverre forhindret i å reise på distriktskonferansen i Fredrikshavn, så jeg kan ikke gi dere noe personlig
referat, men Alv har sørget for å notere dette ned på papiret,
og det kan leses her i månedsbrevet. For dere som var på
møtet 1. september fortalte Olav litt om dette også. Går du
inn på internett www.rotary.no/d2290/ vil du i Guvernørens Månedsbrev kunne lese mer om begivenhetene fra
distriktskonferansen.
Jeg håper at oktober gir oss like gode og innholdsrike
møter som tidliger e - programmet ser interessant ut.

Rotaryhilsen - Martin

SAGT AV RI PRESIDENTEN
La oss i Rotaryåret 2003-2004 rekke ut en hånd - klar til å
hjelpe våre søstre og brødre i nød. Om vi arbeider sammen
finns det ingen grenser for hva Rotarys hjelpende hender
kan utrette.

UNNGÅ FELLENE....
Nyttige tips til reisende Rotarianere.
IKKE HÅNDHILS - ikke alle land hilser med håndtrykk selv om stadig flere
har adoptert denne skikken. I India
tar de hverandre ikke i hendene. Ei
heller gjør kurdere det. I araberland hilser
de med håndtrykk, men der skal håndtrykket være bløtere og slappere enn hva vi
er vant med i Norge.
PASS PÅ SKJORTEN - er du i likhet med
dine motparter iført mørk dress, hvit skjorte
og slips, er det lett å legge egget i Asia. Blir det varmt og alle
kaster jakken, har de andr e langermet skjorte - garantert!
Er din kortermet, har du fornærmet ditt vertskap på det
groveste. Det er nesten like ille som å sitte med bena på en
slik måte at fotsålene blir synlige.
HOLD UNGE REPRESENTANTER HJEMME - send ikke for
unge til forhandlinger og businesskonferanser i Kina uansett hvor høy stilling de har her hjemme. Dette blir ansett
som respektløst og fornærmende. Kineserne mener visdom
og erfaring er proporsjonal med alderen.

Reisebrev Distriktskonferansen 2003
Distriktskonferansen ble i år arrangert på Peter Wessel,
og i Frederikshavn by - av Stavern Rotary Klubb.
Temaet for dette årets konferanse var "Humor og Humør". Konferansens hovedforedragsholdere var Rolf Wesenlund (forøvrig senior aktiv Rotarianer i Gimle RK), og Torkjell Berulfsen. Her utfoldet Torkjell Berulfsen sin ordrikdom
om sundhet i brennevin og noe av dets historie, ispedd gode
fortellinger fra virkeligheten. Rolf Wesenlund hadde et lengre innlegg om "Humor og Humør" og tanker og meninger
om det å være en "senior aktiv fritenker". Disse herrene var
på podet både fredag og lørdag og beriket tilstedeværelsen.
Ellers bestod programmet av saker som står i Rotarys
lys; en Poliofri verden, Edrunds erfaringer fra Litauen, Group
Study Exchange, Rotary Foundation ++ og på søndag ble
generalforsamling for distrikt 2290 avholdt.
Under hele konferansen ble det servert rikelig med god
mat og drikke og festmiddagen på lørdag var noe av det
lengste undertegnede har vært til stede på. Kaffe og lunsjpauser var hyggelige stunder hvor en traff andre medlemmer, og praten gikk lett over bordet rundt andre temaer.
Når Peter Wessel klappet til kai i Larvik etter å ha seilt
både ned og opp på flatt hav, kunne en gå i land med sin
pose vel forsynt.
All takk til Stavern RK for en vel gjennomført konferanse.
Minner om neste års konferanse i Skien den 3-5 september,
så her er det bare å forberede seg.

Hilsen Alv
Bak enhver fremgangsrik mann
står det en utslitt kvinne
og vi tar med at.....
Det er med latter som med kjærligheten,
det er skjønt når den oppstår

ROTARY 2004
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Lend a Hand

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

To nye klubber i distrikt 2290

Møteprogram OKTOBER 03

Det er planlagt å starte to nye klubber i vårt distrikt inneværende Rotary år. En i Søgne, og en i Re kommune. Sistnevnte er det mest interessante for oss i Holmestrand Rotary Klubb da vårt medlemsdistrikt er foruten Holmestrand,
også Hof og "Våle".
Siden Våle og Ramnes nå er Re kommune bør vi vel kanskje ta stilling til hva vårt medlemsdistrikt i fremtiden skal
defineres under. Dette har noe med hvor vi skal hente inn
våre fremtidige medlemmer fra, og kanskje vi bør ta en diskusjon om hva vi gjør med de av oss som nå bor i Re.

en undrende Olav bosatt i Re kommune

HØRT på DISTRIKTSKONFERANSEN
- 35-40 åringer har ikke tid til Rotary
- alderdom er ikke hva det var, 80 åringer er ikke så gamle
som før
- heve normannen fengje sin heim - hvem pokker var Fengje
- utbrudd fra Berulfsen - vi er ikke flere normenn enn det er
homofile filatelister i verden, og øl er whisky uten humle
- i 1740 var ginproduksjonen så høy at befolkningstallet
gikk ned
- ungdommen nå til dags bruker colaflaska som gåstol

VISSTE DU AT.......
kun 5% av oss leser Guvernørens
månedsbrev!!
Gjør noe med det. Sett deg inn i hva som
foregår i ditt Rotary distrikt - logg deg inn på
distriktes hjemmeside i dag.

Fødselsdager i OKTOBER
31. Sverre Hamer......................... 70 år
10. Ulf Sundling.......................... 59 år
13. Nils Ørum.............................. 55 år

Mandag 06. DISTRIKTSGUVERNØR FINN OTTERSTAD
Spiseaften (sponset) - Pent antrekk
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Kjell Munthe
Mandag 13. ROTARY FOUNDATION
- hva brukes midlene til ??
- orientering ved PDG Edrund Olaisen
- intro ved Tor Tingbø
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Einar G Løken
Mandag 20. NARKOMAN - FORTAPT ??
Dr. Roger Gundersen gir oss innblikk i vårt
lokale narkotikaproblem og
behandlingsalternativer
- intro ved Jan Sollid
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Ar ne Lunde
Mandag 27. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
PUBKVELD i JUNO
BILFRI hyggekveld over ett glass øl eller to.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Øistein B Larsen

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
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.

Fremmøtestatistikk for august - 59 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 10/2003 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 11/2003 sendes redaktøren

-

senest mandag 20. oktober:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852

Internasjonal gruppe som produserer
paller og karmer i alle størrelser
Hovedkontor Sørbyveien 17 - 3080 Holmestrand tel +47 33 06 65 60 faks +47 33 06 65 61
Salgskontor (Nord) Tangen - 7500 Stjørdal
tel +47 74 80 30 45 faks +47 74 80 30 41

