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PRESIDENTENS
HJØRNE
Hei alle i Holmestrand Rotary Klubb
August er passert og de fleste har forhåpentlig kommet til hektene igjen etter
sommeren. Vi går ubønnhørlig mot høsten og de utfordringer dette medfører. Ser
frem til fine kvelder med fyr på peisen igjen sammen med
familie, venner, litt god mat og ett glass rødvin...Går an det...
En viktig utfordring nå er å få på plass nye medlemmer. Dessverre blir vi noen færre pga. utmeldelser. Dette
er alltid trist, men med over 50 forskjellige individer med
sine personligheter, er det nok vanskelig å unngå.
Engasjementet på de første møtene/peismøtene virker
lovende. Håper vi får til det LILLE EKSTRA som gjør at den
enkelte syntes Rotary gir noe tilbake. Men vi kommer ikke
bort fra at det er den enkelte selv og ens bidrag som bestemmer dette. Det er som et vennskap eller ekteskap - man får
ut det man setter inn.
Vi jobber videre med 100 års festen som vil bli avholdt
i februar 2005. Det skal bli en fest med stil som vi håper å
kunne arrangere sammen med en av våre naboklubber for
å bli flere deltakere.
Snart får vi opp et forslag til priser og reiseprogram for
en tur til Uganda. Prosjekter bør som kjent følges opp og
det skal bli interessant å se hvordan det går med "skoleprosjektet vårt" der nede. Dette kan bli en enestående anledning for de det passer for, til og oppleve noe helt utenom
det vanlige. Håper vi får det til.
God høst - Terje K

En annen Terje....
nemlig Terje Andersen som har
sitt feriested i byen George i
Sør Afrika, har fått kreditert
fire fremmøter i The Rotary
Club of George. Det har sikkert blitt flere møter etter
dette også.
Terje A og flere med han gjør
det vi alle er oppfordret til
gjennom Rotary, og besøke
andre klubber både her
hjemme og ute.
Besøk i andre klubber er
som oftest meget hyggelig,
lærerikt og interessant.

Service
Above
Self

IKKE BARE ER
VI RIKEST...
vi er også på topp i snillhet, helseutgifter, smerter,
kontorstørrelse, bok- og
hamburgerpriser,
industriarbeiderlønninger,
kvinneandel i styrene,
fødselsrate og klaging over
seksuallivet - blant annet.
Det er selvfølgelig bladet Kapital som skriver dette. Vi er
allerede unike. For tredje år på rad er vi best i verden på
FN´s HDI-indeks mht levealder, utdannelsenivå og levestandard. Vi er også best på FN´s GDI-indeks mht til utdannelsesnivå og inntekt for kvinnene alene, og sammenlignet med
mennene. Vi har Europas største kontorer med 25m2 pr.
ansatt. Det er 50% mer enn Sverige og Frankrike.
Normenn har hele 114m2 hjemme, danskene 109m2,
svenskene 90m2 og engelskmennene klarer seg med 85m2.
Vi er på annenplass i Europa når det gjelder forbruk av
kosmetikk, bare slått av Sveits - så da så.

ROTARYS 100 ÅRS FEIRING.....
RI president Glenn E. Estess ønsker at alle Rotarianere
skal fokusere på tre nøkkelområder - utdannelse, helse og
tilgang til rent vann for verdens fattigste.
100 års feiringen har allerede startet 1. juli med forberedelser fra mange klubber verden over.
23. februar 2005 er Rotarys100 års dag. Husk at vi informerer media om denne dagen.
Spesielle aktiviteter som å bestige Aconcagua (høyeste
topp i andesfjellene) og plante et Rotary flagg på toppen, er
planlagt utført av Argentinske og Chilenske Rotarianere i
fellesskap.

DET LØSNER I
AFGHANISTAN.....
Takket være betydelige donor midler fra Rotary klubber verden over
kan nå også jenter få sin utdannelse i Afghanske skoler.
Den 13. mars 2004 åpnet en skole
med 1000 studenter, hvor mer enn
halvparten var unge jenter. Dette
er store forandringer fra Talibanregimets tid hvor ingen jenter hadde anledning til å få utdanning i det hele tatt.

ROTARYS FORMÅL ER Å GAGNE ANDRE

4-SPØRSMÅLSPRØVEN
Hjernen er en innretning som starter når du blir født,
og stopper når du skal holde tale

1.
2.
3.
4.

Er det sannhet?
Er det rettferdighet overfor alle det angår?
Vil det skape forståelse
og bedre vennskap?
Vil det være til beste for alle det angår?
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

GJENNOMSNITTALDEREN STIGER
Vi har slanket klubben med to medlemmer siden siste måling. Pr. i dag er vi 52
medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb.
Siden vi alle sammen dessverre blir ett år
eldre for hvert eneste år som går, gjenspeiler
dette seg også i målingen - snittet har økt
med ca. ett år.
Hvis det er av interesse så er medlemmenes totale alder 3101 år. Deler vi dette på 52 medlemmer får vi en GJENNOMSNITTALDER på 59,63 år.

MØTEPROGRAM - SEPTEMBER 04
Mandag 06. BEDRIFTSBESØK
Enten besøker vi POWER ONE i Drammen,
eller MARINEMUSEET i Horten.
Nærmere orientering vil bli gitt på møtene!
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Knut O H Gråthen

Snittalderen de fem foregående år var: 56,49/1999,
57,24/2000, 56,88/2001, 57,91/2003, 58,75/2003.

Mandag 13. "TROSSAMFUNN MED UTROLIG SUKSESS"
Ledelsen ved Smidts venner forteller om
hvordan et milliardforetak er bygd opp.
Introduksjon ved Ole Johan Klyve.

President Terje er fortsatt vårt yngste medlem med sine
45 år. Eldste medlem er Ingvar Grønnerød med sine 95 år.

Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Rolf Gustavsen

Siden klubbens snittalder fortsatt er under seksti år, er
vi fortsatt en "ung klubb" i forhold til mange andre. Etter
gitte signaler er det vel tegn som tyder på at vi i inneværende Rotary år vil få inn yngre medlemmer,
kanskje "penere" også - hvem vet ??

Mandag 20. BISTANDSARBEID og NORAD´s virksomhet
i dag og i fremtiden.
Foredrag ved direktør Tove Strand i Norad.
Ta med ledsagere eller en venn.

Olav

MARTE REDDET MØTET
Mandag 2. august skulle vi ha et foredrag med tittelen BALANSEN MELLOM
IDEALISME OG BRUTALITET. Kort tid før
møtet startet fikk presidenten beskjed om
forfall fra foredragsholder.
Ikke vet jeg hvor bra det programmet hadde vært, men
hva gjør vel det når MARTE stiller opp sånn helt på sparket,
og med sin naturlige ledige stil tar oss med på RoundTrips
med Rotary i Nederland. Fortsett som du har startet Marte,
alle vi i Rotary er glad for at du nå har hatt to fine sommercamps i Rotary regi. Takk for at du stilte opp, flott foredrag
- - - - - aner vi en fremtidig ledertype her?

Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Sverre Hamer
Mandag 30. 3-MINUTT ved Hans Petter Harestad
LEDIG TIME - Sosial kveld med kaffe/te
eller godt drikke i baren eller i Juno.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Øivind Haugen

Fødselsdager i SEPTEMBER
01. Øistein B Larsen.................... 56 år
23. Martin Westbye...................... 52 år
25. Torstein Sagen.......................64 år

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for juli - 25,6 %
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