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PRESIDENTENS
HJØRNE
Hei alle i Holmestrand Rotary Klubb
Så har jammen nok en aktiv Rotary
måned passert. Maken til innsats fra
klubbens komiteer med unike foredragsholdere, flott oppsett av bord/vimpler etc
i lokalene - bra oppmøte etc, etc varmer en presidents hjerte.
Så har vi også kommet videre med vårt initiativ til å få på
plass 1000-års statuen/stedet. Det er friskt å ta mål av seg
til å samle inn 1-en million kroner, men vi har et oppriktig
håp om å klare dette. Første skritt på veien er et felles møte
med øvrige foreninger i byen 6. oktober der hovedtanken er
å inspirere alle til å bruke sin kontaktflate i næringslivet for
å komme med bidrag. Vår egen komite består av foruten
undertegnede, Jan, Johan D og Bjørn N. Rådmannen stiller også velvillig opp.
Det er synd at medlemmer melder seg ut, men viktigere
er det at nye kommer til. Vi ser frem til å få møte vår nye
reflektant Beint Saaghus (prest) som virker å være en svært
aktiv og engasjert kar. Han har blant annet lang fartstid fra
jobb i Afrika.
Det vi må jobbe mot nå er å få flest mulig Rotarianere i
klubben, ikke bare medlemmer.
De to neste møtene må klubben klare seg uten presidenten, da jeg vil være på et langt varmere sted (håper vi). Vår
sekretær Espen tar første møtet, mens neste års incoming
president Jon tar det andre, så klubben er i trygge hender.
100-års festen legges mest sannsynlig til 5. februar 2005
og stedet blir forhåpentligvis Eidsfoss Hovedgård. Sande
Rotary Klubb har allerede varslet at de ønsker en felles fest,
mens Re Rotary Klubb kommer tilbake til dette etter chartring 6. november. Dette blir gøy.....
Ønsker alle en fortsatt god Rotary-høst -

Presidenten

VI ER 52
Det er nøyaktig det medlemstallet vi var oppe i da Jan,
Martin og undertegnede ble tatt opp som medlemmer av
Holmestrand Rotary Klubb den 29. mai 1995.
Siden den gang har medlemstallet variert fra 49 på det laveste, og opp til 54 på det meste.
Arnstein Aas har med beskjed til presidenten meldt seg ut
av klubben. Arnstein fant det vanskelig og kombinere jobbsituasjon, familie og Rotary.
Vi ønsker Arnstein lykke til videre i livet.

Olav
Optimisten : glasset er halvfullt
Pessimisten : glasset er halvtomt
Ingeniøren : glasset er dobbelt så
stort som det trenger å være

Service
Above
Self

OKTOBER og
VÆRTEGN fra folketroen
- Som vinterdagens vær er, skal vinteren bli
- Når fjellet tar hatten på, blir det uvær
- Når rypene trekker opp i fjellet, blir det fint vær. Trekker
de ned i skogen, blir det dårlig vær.

- Kløe i hode, øresus, hodepine, irritert nese, verking i knoker, ledd og liktær er tegn på dårlig vær.

Jeg er for dødsstraff. Den som har
begått en forferdelig forbrytelse, må
få en hard straff så han lærer til
neste gang (Britney Spears)

REFERAT fra STYREMØTE 30.august 04.
Til stede: Terje K, Martin, Bjørn,
Jan, Tobias, Øistein, Alv, Ole Hermann, Olav, Espen.
Sak. 1. Guvernørbesøk 4. okt.:
Dato for besøket endres til 29. november da vår president skal ut på
reise.
Sak. 2. Referat fra komitemøter:
Alle referat foreligger - komiteene
har jobbet godt, mange gode forslag, presidenten er fornøyd.
Sak. 3. Nye medlemmer (bank):
Følgende forslag ble fremmet: Ta opp større gruppe medlemmer på en gang. Rekruttere medlemmer fra Hof. Alle i
styret kommer opp med minst to navn til neste styremøte.
Sak. 4. Tur til Uganda:
Øistein undersøker mulighetene nærmere. Sannsynlig
reisetidspunkt er siste halvdel av januar.
Sak. 5. 100-års fest:
Søke samarbeid med Sande og Re. M&K organiserer festen,
resten av klubben må støtte opp om dette arbeidet.
Sak. 6. 1000-års stedet:
Styret besluttet å avsette kr. 50.000,- til markering av Rotary lokalt i jubileumsåret og disse pengene er ment å brukes til 1000 års stedet i Holmestrand. Vi ønsker at skulpturen til kommunen skal få plass ved brygga i samarbeid med
andre foreninger i byen.
Sak. 7. Eventuelt:
Det ble besluttet å sette av kr. 10.000,- til bruk for internasjonal yrkesutveksling for at ungdom skal kunne komme til
andre land og lære mer om sitt yrke eller fag. Det skal informeres lokalt om denne muligheten på skoler m.m. Ungdommene skal kunne bo hos Rotary familier under oppholdet. Yrkestjenesten arbeider videre med planene. Espen
holder kontakten med Håndverkerforeningen i saken.
Holmestrand 4. september Espen Andresen sekretær
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

EN FRYD Å VÆRE
REDAKTØR
Fremtidig utgivelse av Månedsbrevet er sikret. 13 velvillige
annonsører tegnet seg igjen for
sponsorannonse.
Den "harde kjernen" er med
hver eneste gang, men ekstra
hyggelig er det at nye annonsører kommer til.

Takk fra red.

Historiske hendelser I OKTOBER
21.10.1897
06.10.1919
24.10.1946
31.10.1952
09.10.1967
06.10.1981
27.10.1981

Edison får lys i den første glødelampen
Det blir flertall for alkoholforbud i Norge
Vidkun Quisling henrettes på Akershus
USA prøvesprenger den første hydrogenbomben
Frigjøringshelten Che Guevara blir skutt
Egypts president Anwar al-Sadat myrdes
Den Sovjetiske ubåten Whisky går på grunn i
den svenske skjærgården
01.10.1988 Mikhail Gorbatsjov blir president i Sovjetunionen, Glasnost og Perestrojka er nøkkelord
11.10.1993 Forlagssjef William Nygaard utsettes for attentat
08.10.1998 Gardermoen hovedflyplass åpnes

OKTOBER fra det latinske navnet octo (åtte) var
opprinnelig årets åttende måned.

Fødselsdager i OKTOBER

MØTEPROGRAM - OKTOBER 04
Mandag 04. 3-MINUTT ved Per M Hegg
Presentasjon av ÅRETS SUMMER CAMPS
ved Espen Andresen
Ansvarlig: Sekretæren
Referent: Jon Petter Helgestad
Mandag 11. BESØK AV AMBASSADØR TERJE JOHANSEN
som orienterer om WTO og de forhandlinger
som føres der. Terje Johansen har vært stasjonert i Geneve og vært sentral i dette arbeidet som er av stor betydning for landbruk,
bosetting, fiske, industri, matpriser ja, dette griper inn i hverdagen for oss alle.
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Brede Henriksen
Mandag 18. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
SURPRISE - SURPRISE.....
Tobias Brodtkorp har vært så hemmelighetsfull om denne programkvelden at ingen av oss
har fått vite noe. Tobias har sikkert noe vanvittig spennende på lur - we can hardly wait
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Kåre Huseby
Mandag 25. 3-MINUTT ved Kaj Haagensen
LEDIG TIME - Sosial kveld med kaffe/te
eller godt drikke i baren eller i Juno.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Per Jan Jørgensen

10. Ulf Sundling.......................... 60 år
13. Nils Ørum.............................. 56 år
31. Sverre Hamer......................... 71 år

Fremmøtestatistikk for august - 65,1 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 10/2004 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 11/2004 sendes redaktøren -

senest mandag 18. oktober
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
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privat 330 60412 mobil 901 46852

REGNSKAP - LØNNINGER
FAKTURERING
ETABLERING - RÅDGIVNING
Høyangveien 25

Tlf 33 09 92 20

Fax 33 09 92 30

