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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner! Det er snart oktober. Vi har allerede kommet langt i første Rotaryhalvåret og det går fort mot
kaldere tider. Jeg har vært igjennom en hektisk høstetid her på gården med tresking og deretter såing av høsthvete for neste
års avling osv. Alt har i store trekk gått bra, høsten har gitt bra avlinger og ikke minst innhøstingsværet har vært på vår
side og det er alltid like spennende. Været og naturkreftene er noe vi mennesker ikke rår over. Da går tankene over til de
forferdelige ødeleggelsene i New Orleans etter orkanen der, og nå er enda en orkan på vei inn i Mexico Gulfen. Dette er jo
en stor katastrofe for de det gjelder direkte, men det påvirker også nesten en hel verden, se bare på oljeprisen, dette slår ikke
bare direkte ut på drivstoff, men også på gjødselpriser osv.
Et raskt tilbakeblikk på aktivitetene i klubben vår i september. Det begynte med distriktskonferanse i Mandal 2. til 4.
september. Bjørn N og jeg deltok der. Det var en meget bra konferanse innholdsmessig og sosialt. På lørdag ble konferansen
åpnet i Fjellhallen på Lindesnes (ved fyret). Fjellhallen rommer konferansesal, kafe og utstillingsrom. Lindesnes er Norges
sydspiss og Tusenårssted for Vest-Agder. Neste års distriktskonferanse er 1. til 3. september og avholdes på Bolkesjø.
Jeg vil berømme komiteene for godt arbeid. Spesielt vil jeg nevne turen til Stortinget. Omvisningen av Stortingets direktør
Hans Brattestå var meget interessant og lærerik. Det var også fint at så mange ledsagere var med. En stor takk til
Internasjonal tjeneste med Johan i spissen.
RYLA 2006 er fra 15. til 18. februar og arrangeres på Eidene Senter, Tjøme. Færder Rotary Klubb er arrangør. Dette er
lederutviklingsprogram for ungdom mellom 18 og 25 år. Det kommer kvalifiserte forelesere fra næringsliv, idrett, kultur og
det politiske liv. Prisen er ca. kr. 3000,- pr. deltaker. Vet dere om noen unge ledere eller mulige fremtidige lederemner som
kan dra nytte av dette så kom med forslag.

Rotaryhilsen Jon Petter

DET VAR EN STOR OPPLEVELSE.....
Rotarianere og ledsagere - 30 i tallet satte seg på turbussen
til Norheim & Haslestad Turbiler AS med stø kurs for Oslo
og Stortinget mandag 19. september. Underveis ble vi traktert med kaffe og Alvhilds gode hjemmebakst. Vel fremme,
og alle trygt igjennom sikkerhetskontrollen ble vi tatt imot
av Stortingets direktør Hans Brattestå som innledet med en
kort presentasjon, og videre guidet oss gjennom utstillingen
Stortinget og Unionen med Sverige - 1814 til 1905.
Så kom turen til Løvebakkens vakre rom, saler, bildehistorie
og kunst. Mange muntre historier ble vi fortalt, tiden ble
bare så alt for knapp. Vår sjarmerende og kunnskapsrike
kvinnelige guide ble overrakt en flaske vin. Brattestå fikk
velfortjente godord og en Bache Gabrielsen av president Jon
Petter. Stor stemning på hjemveien med mer vin og snacks
som presidenten og Marianne tryllet frem.
En STOR TAKK til Johan Dahl og Internasjonal komite som
fikk i stand denne turen. Vel verdt, og en stor opplevelse.

ROTARY 2006
Frimerke
kr. 6,00

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

MØTEPROGRAM - OKTOBER 2005
Mandag 03. VI BESØKER TORP MASKIN A/S
ved Martin Westbye
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Svein Otto Schjerven
Mandag 10. NORGE OG EU
ved Ambassadør Eivinn Berg

Kullhandleren, advokaten,
skredderen og gruveingeniøren
Rotarys grunnleggende yrkesmenn 23. februar 1905 var
ganske alminnelige menn som ikke visste hvordan det ville
gå med sitt samhold og initiativ.
En ting var de ganske bestemt på og det var at Rotary skulle
representere ulike yrker, religioner og nasjonaliteter.
I begynnelsen var tanken at medlemmene skulle støtte opp
ved gjensidig å benytte hverandres tjenester. Så kom ideen
om å tjene samfunnet. Det første prosjektet ble en offentlig
toalett, donert til byen Chicago. Året 1908 passerte man
100 medlemmer. Resten er historie som gjennom 100 år
har utviklet seg til en internasjonal organisasjon i 166 land
med 1,2 millioner medlemmer - DU ER EN AV DEM!

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling........................ 61 år
13. Nils Ørum............................ 57 år
31. Sverre hamer....................... 72 år

VI GRATULERER!
Har du noe på hjertet så kan du kontakte...
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no
Sekretær Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Programkomiteen Kaj Haagensen,
tel 909 28751 e-mail: kaj.haagensen@barbership.com
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Beint Saaghus
Mandag 17. 3-MINUTT ved Bjørn Solstad
ELDREOMSORG
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Torstein Sagen
Mandag 24. 3-MINUTT ved Jan Sollid
Whitbread Rund the World Race 1981/82
ved Kaj Haagensen
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Amund Rudlang
Mandag 31. 3-MINUTT ved Alv Smith Johansen
LEDIG TIME - Sosial kveld hvor vi lar praten
gå over en kopp kaffe/te eller en øl i baren
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Hans-Arne Risnes
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
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