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Utvekslingsstudentarbeid i praksis!

Da det har kommet til endring i reiseplaner blir dette skrevet allerede ved halvgått august måned - og for en måned!
Været byr på tropiske tilstander, det er bare å nyte så lenge
det varer. Klimaforskere, miljøvernaktivister og desslike hyler
om kapp for å oppnå oppmerksomhet for for mål som ikke
alltid er like klare. Uten på noen måte å kunne påstå å
være orakel har jeg alltid hatt litt vanskelig for å svelge påstander om at enhver temperaturøkning må være menneskeskapt, men sikker kan man jo ikke være...

Alle Rotarianere har hørt om utvekslingsstudent programmet. Noen har hatt studenter i huset. De aller fleste
har hatt en mer eller mindre ubegrunnet dårlig samvittighet for ikke å ta i et tak med studenter som klubben har
"huset"! Her kommer en gla'melding til dere alle: Dette arbeidet er ikke forgjeves!

På neste styremøte vil vi bl.a. behandle fremmøtestatistikk i forhold til at enkelte sliter med lav prosent og
også eventuelt se på behov for nye medlemmer med fokus
på at klubben mangler enkelte interessante klassifikasjoner. Dessuten er det på tide å tenke over om vi skal oppfylle
intensjonen om å sende ut og motta utvekslingsstudent.
Tidsfrister har en tendens til å komme raskere enn godt er.

For 16 år siden dro jeg som utvekslingsstudent for Holmestrand Rotary Klubb til Australia. Året "down under" ga
meg ikke bare et år med store doser strandliv, ferie og reising. Den ga et innblikk i et annet land, kultur og språk,
nye, store øyne og ører, mange gode venner og nye familiebånd. Et år som selvfølgelig påvirker utvekslingsstudenten
i størst grad, men med stor påvirkningsradius der denne
studenten beveger seg. Et fantastisk arbeid som Rotary International utfør er, og som vi ex-utvekslingsstudenter håper fortsetter.

September er Ungdoms og Aktivitets måneden i Rotary,
og programmet i september inneholder stoff som berører
dette temaet. Samfunnskomiteen har pr ogrampost med
skoleinnslag 9. september, og adopsjon av barn fra andre
land hører også i høyeste grad med her. Det ligger ellers an
til at fredag 27. september blir en uformell hyggekveld i private omgivelser med sjømat som ramme. Vi bør styrke det
sosiale elementet i klubben, og det er viktig at våre ledsagere blir kjent og ikke føler seg som fremmedelementer når
vi kommer sammen.
Distriktskonferansen i Kristiansand 13.-15. september
får fra vår klubb deltagelse av president og ett styremedlem
i tillegg til utskr emt skribent fra vårt suverene månedsbrev.
Programmet er innholdsrikt og interessant til de grader at
det overrasker meg litt at ikke flere finner veien dit. Men
kom igjen om det er noen etternølere (særlig dere som ennå
er relativt ferske) så skal vi se hva vi kan få til.
Og sist, men ikke minst: det er opp til styret å komme
fram til hvordan vi skal forholde oss til Polio Plus, men det
vil være særdeles velkomment om vi kan få en klar indikasjon på hvordan flertallet av medlemmene i klubben forholder seg til denne saken. Jeg gjentar min holdning; nemlig
at om vi kan finne en løsning som ikke akkurat har preg av
"å stå på stand", men allikevel skaf fer midlene som behøves, ja - da tror jeg dette kunne bli en skikkelig vitamininnsprøytning for klubben. Og noen av oss ser altså ut til å
trenge akkurat det.

Med Rotaryhilsen - Terje

NB! HUSK STYREMØTET
mandag 2. september kl. 18oo
Det sikreste tegn til at det finnes
intelligente vesener på andre
planeter er at ingen av dem har
forsøkt å sette seg i forbindelse
med oss

Johanne, Kari og Magne Aven med Rotary
gjestene Tony og fru Jan (nr. 2 og 3 fra venstre) fra Australia.
I sommer har min familie hatt glede av å ha besøk av
mine "ekstra-foreldre" fra året mitt i Australia. Vi har holdt
god kontakt disse årene, med email, brever og julekort samt
to besøk til Australia. Følelsene jeg kjente da jeg tok imot de
på Gardemoen var sterke! Det kjentes som at jeg endelig
hadde fått foreldrene mine hjem!
Vi har fått vist frem Norge fra sin beste side. 5 dagers
biltur gjennom Jotunheimen og vestover til Sunnmøre i strålende solskinn og 30 grader i Stryn (!), overnatting på Hotel
Union Øye (verdt en overnatting for nordmenn også!) og småvandring oppover mot sunnmørsalpene. På egen hånd har
de opplevd Nord Norge og Lofoten i et vær som selv for en
innfødt ikke er hverdagskost i følge kapteinen på Hurtigruten! Vertsfar Tony er en engasjert rotarianer, tidligere president, og ble imponert over Holmestrand Rotary Klubb som
viste seg frem som en engasjert og sosial klubb. Ikke minst
kaffekoppen ute på hotell-terrassen etter møtet opplevdes
flott, og ga mulighet for utveksling av ideer og tanker om
rotaryarbeid på tvers av landegrenser. Tony var riktig pratsom på bilturen hjem til Oslo denne kvelden! Vi har gått
turer i Nordmarka som ekte nordmenn gjør, solt oss på svaberg, guidet rundt på serverdigheter i Oslo, og hatt besøk av
familie og venner som har fått møte Jan og Tony.
Etter å ha hatt besøk av "verts-søsken" i flere omganger,
var det spesielt hyggelig å få besøk av vertsforeldrene mine
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denne gangen. De, på sin side, syntes det var stort å få
være sammen med sitt gudbarn (som nå er 7 mndr) og 3
åringen som kalte de "bestemor Jan og bestefar Tony". De
syntes også det var flott å treffe mine foreldre, svigerforeldre
og søsken, og opplevde virkelig å bli tatt imot som del av familien.
Kort oppsummert; Tony og Jan har hatt en strålende
Norges-ferie, vi har hatt fantastiske dager sammen. Dette
må være et riktig godt bilde på hva utvekslingsarbeidet resulterer i! ...og vi skal ikke se bort fra at vi ser de her igjen
om ikke så lang tid!

Rotary-hilsen fra Kari Aven(utv.stud. 1986-87)
En stor takk til Kari og familien Aven for en givende Rotarykveld på møtet den 5. august. Tony´s engasjerende og interessante innlegg om studentarbeidet i Rotary Club of Corrimal
i district 9750, var en inspirasjon for oss i vårt arbeide. red.

GJENNOMSNITTALDEREN = 57 ÅR
Pr.dato er vi 53 medlemmer i Holmestrand
Rotary Klubb.
Den yngste er fortsatt Terje Karlsen 43 år.
Vårt eldste medlem er Ingvar Grønnerød
med sine 93 år.
Medlemmenes totale alder er 3069 år.
Deler vi dette på 53 medlemmer får vi en
gjennomsnittsalder på 57,91 år.
Snittalderen de tre foregående år var:
56,49 i 1999, 57,24 i 2000 og 56,88 i 2001.

Fremmøtestatistikk for juli - 45 %

Fødselsdager i SEPTEMBER
01. Øistein B larsen................ 54 år
23. Martin Westbye.................50 år
25. Torstein Sagen.................. 62 år

VI GRATULERER!
Innlegg til månedsbrev nr. 10/2002 sendes redaktøren

senest mandag 23. september:

-

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852

Møteprogram

SEPTEMBER 2002

Mandag 02. 3-MINUTT ved Arne Lunde
TRAFIKKOPPLÆRING ved Arnstein Aas
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Ar ne Martin Huseby

NB! HUSK STYREMØTE kl. 18oo før det ordinære møtet
Mandag 09. 3-MINUTT ved Kjell Munthe
BUSINESS I SKOLEN - Ungdomsbedrift støttet av NHO. Elever starter egen virksomhet
ved Knut og Bjørn G
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Kåre Huseby
Mandag 16. 3-MINUTT ved Erik Ekeli
ADOPSJON - fra annet land ved Geir Larsen
Ansvarlig: IT-Komiteen
Referent: Per Jan Jørgensen
Mandag 23. 3-MINUTT ved Alv Smith Johansen
Er det opprettet for å "isolere" oss?
Ansvarlig: Senior Råd
Referent: Terje Karlsen

SKALLDYR - AFTEN på Grendehuset
i Hagemann (ved moloen) med havets spennende delikatesser og godt drikke til.
Passende kuvertpris betales ved entre.
Ledsagere (les damer) er spesielt velkomne.
Påmelding til Espen 905 19361 - 330 55793 innen 16.9.
Fredag 27.

Ansvarlig: Møte og Kameratskap
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.
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