MÅNEDSBREV 09/2003
SEPTEMBER - ungdoms og aktivitets måned

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.rotary.no/holmestrand/
MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - MANDAGER KL. 1900.

Service
Above
Self

PRESIDENTENS HJØRNE

EN "EXTRA EN" TIL BJØRN G.....

Sommerferien er nå over for de fleste. Vi som har barn i
skolen, føler at vi er inne i den gamle hverdagen igjen.
Håper alle sammen har hatt en fin og velfortjent ferie. Vi
kan i alle fall ikke klage på temperaturen verken i luften
eller i vannet denne sommeren.
September er ungdoms og aktivitets måneden i Rotary.
Som en forsmak på dette hadde vi på møtet den 18. august
besøk av Stein Graf fra Sem Rotary Klubb som fortalte om
Ungdoms-Camp. Dette er som regel 14 dagers turer til
mange forskjellige reisemål. Opplevelsene er mange og varierte. Dette fortalte 2 av våre 3 utsendte "studenter", Marte
Løvald Andresen og Regine Solberg om på møtet. Etter denne
entusiastiske infor masjonen fra Graf, tror jeg vi får mange
søkere til neste års Camp-turer.
Møteprogrammet i september synes jeg virker interessante. Siste møtekvelden i september får vi besøk av representant fra Datatilsynet som vil fortelle om personver n.
Av Rotarysaker kan nevnes at Ole Wathne har fått innvilget permisjon fram til 1. januar 04. Jon Petter Helgestad
blir Ole´s stedfortreder i Programkomiteen. Ellers synes jeg
komiteene jobber bra med mange fine programposter.

Med det mener vi å gi en stor takk til Bjørn for fjordturen han, Jorunn, og det utmerkede mannskapet på m/s
Viken tok oss med på den 28. juli.
En avslappende fin tur i nydelig vær på "flatt" vann, med
god mat og rikelig med drikke. Bare så synd at vi ikke var
enda flere. Vi som var med hadde i alle fall en aldeles utmerket tur til en pris som får selv Ryanair til å blekne.

Rotaryhilsen - Martin

Hilsen fra distriktsguvernør Finn Otterstad
e-post datert mandag 4. august 2003.
Kjære Olav!
Hjertelig takk for fint Månedsbrev som kom i dag. Her er alt
med etter det jeg kan forstå. Aktuell hilsen fra Marte, aktuelt Rotarystof f, Presidentens hjør ne og møteprogram gjør
helheten komplett. Når klubben også opererer med en
fremmøtestatistikk på 63% er det bare å ønske lykke til i
Rotaryåret 2003-2004.
MÅNEDSBREVET overlater jeg til Distriktsredaktør Gunnbjørn Røkke, e-post gu-roek@frisurf.no som når han er
tilbake fra Landsskytterstevnet om 8 dager vil jobbe med
Guvernørens Månedsbrev for august. Vårt julinr., forsinket
pga innkjøringsproblemer, vil foreligge på vår hjemmeside.
God Sommer fortsatt!
Vennlig hilsen Finn

STYREMØTEREFERAT 11. august 2003
Til stede: Martin, Terje K, Terje A, Bjørn G, Olav, Jon Petter,
Ole Herman, Espen, Jan, Tor, Alv
1. Mottoet Lend a Hand - hva gjør HRK med dette?
Forslag: Natteravner, besøk eldre, parkbenker.
2. Pressetalsmann - Presidenten forespør Øistein.
3. Presidentkjedet - (kjedet er i sølv) må utvides
10 nye hjul (20 pres) - tilbud Premiespesialisten kr. 4500,4. Distriktskonferansen - Olav reiser på klubbens regning.
5. Loddsalget - Vi fortsetter med 20 kroner loddet.
6. Permisjon Ole Wathne - Innvilget frem til 1. januar 2004.
Stedfortreder form. i Programkomiteen - Jon Petter
7. Kjøring av medlemmer - Olav undersøker behovet

Sekretæren 15-8-03 - Alv

Bildene fra turen
som fotograf Alv
har tatt, kan du
se i flotte farger
på
www.rotary.no/holmestrand/

Vi vil leve lenge,
men vi vil ikke
bli gamle
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Lend a Hand

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

Møteprogram SEPTEMBER 03

Hilsen fra Isle of Man
Regine Solberg som
vi stiftet bekjentskap på siste møtet
(18.8) har sendt
oss et trivelig postkort fra sitt opphold i England.
Hei! Sender en liten hilsen fra meg i England! Her er det
utrolig gøy, og jeg har opplevd veldig mye. De første dagene
bodde jeg hos en familie i Rochdale (like utenfor Manchester).
De tok meg med til den største innsjøen i England, til en dyrepark og til Leeds. Nå er jeg på "campen" sammen med de
andre ungdommene. Vi har vært på Isle of Man i to dager.
Her har vi bl.a. gått tur i skumle grotter, hoppet fra høye klipper og badet med haier (nesten i alle fall!).
Har fått mange nye venner og har det som sagt kjempegøy!

hilsen Regine

GJENNOMSNITTALDEREN STIGER
Pr. dato er vi 54 medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb.
Terje Karlsen er fortsatt vårt yngste medlem med sine 44 år.
Eldste medlem er Ingvar Grønnerød med respektable 94 år.
Medlemmenes totale alder er 3172 år. Deler vi dette på
54 medlemmer får vi en gjennomsnittalder på 58,74 år.
Snittalderen de fire foregående år var: 56,49/1999, 57,24/
2000, 56,88/2001, 57,91/2002.
Vi er fortsatt en "ung klubb"i forhold til mange andre,
men bør vi gjøre noe med det?

Fødselsdager i SEPTEMBER
01. Øistein B Larsen.................... 55 år

Mandag 01. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
NYTT FRA MITT YRKE........
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Bjørn Solstad
Mandag 08. 3-MINUTT ved Jan Sollid
ORGAN DONATOR.........
Et inngrep ved Erik, Einar og Svein Otto
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Torstein Sagen
Mandag 15. 3-MINUTT ved Amund Rudlang
Vi møtes til VALGPRAT i JUNO
BILFRI hyggekveld over ett glass øl eller to.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Mandag 22. 3-MINUTT ved Reidar Næss
INTERNATIONAL SURPRISE......
Tor har noe på gang......
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Ole Her man Nordby
Mandag 29. PERSONVERN
Besøk fra datatilsynet - som orienterer
Ansvarlig: IT-komiteen
Referent: Timmy Breen Nilsen
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.

23. Martin Westbye...................... 51 år
25. Torstein Sagen.......................63 år

Fremmøtestatistikk for juli - 34 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 9/2003 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 10/2003 sendes redaktøren

-

senest mandag 15. september:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852

KVARTAL LANGGATEN A/S
eiendomsutvikling
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