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Kjære rotaryvenner!

har kommet. Og med dette har vi fått
en svensk RI President ved navn
Carl-Wilhelm Stenhammar.
Og ikke nok med det så avholdes RI
Convention i Malmö og Kjøbenhavn
den 11-14 juni 2006.
Holmestrand Rotary Klubb finner du
på side 175. Sørg for å sjekke om din
oppføring er korrekt. Skjema for
eventuelle endringer er på side 419.

Nå har det allerede gått to måneder av det nye Rotaryåret.
Vi har hatt besøk av DG Egil Omdal den 8. august. Som
nevnt tidligere var dette hans første besøk på sin lange
runde til distriktets 46 klubber. Han var veldig fornøyd med
fremmøte av styre/komiteledere ettersom det enda var
ferietid. Nesten samtlige var tilstede, det satte også jeg som
president stor pris på. Intrykket mitt fra guvernørbesøket
var at han var godt fornøyd med Holmestrand Rotary Klubb.
Møtene hittil synes jeg har vært innholdsrike og det tyder
på at komiteene har gjort en utmerket jobb. September
programmet er klart og det ser spennende ut - vi skal til og
med på Stortingsbesøk!

LITT OM HOLMESTRAND RK

Når det gjelder turen til Stortinget som blir den 19.
september håper jeg det blir bra oppslutning. Det vil som
programmet viser bli omvisning av direktør Hans Brattestå,
og vi får også se 1905 utstillingen. Det blir fellesreise med
buss fra hotellet kl. 1730 med ankomst Stortinget 18.45.
NB! Ta med din ledsager.

LITT OM DISTRIKT 2290

✔ Vi har et flott Uganda skoleprosjekt på gang
✔ Vi har samlet inn 1 mill. til 1000 års stedet i Holmestrand
✔ Vi har gitt USD 25 pr. medlem til Rotary Foundation

✔ 46 klubber - 2108 medlemmer, hvorav 224 er kvinner
✔ Vårt distrikt er best på ungdomsutveksling i Norge
✔ RYLA er kurs i lederutvikling 18-30 år. Ca. 3500,-/pers

LITT OM ROTARY INTERNATIONAL

1.053.000,-

I Augustutgaven av Rotary Norden magasinet fikk
Holmestrand Rotary Klubb fin omtale med tekst og bilde
(side 29) i forbindelse med overlevering av millionsjekken til
Holmestrand Kommune ved ordfører Gerd Monsen. Øistein
har sendt inn artikkelen.

✔ Vi kom ikke helt i mål med POLIO PLUS. Det har blusset
opp noe. Ca. 450 tilfeller er igjen i Nigeria. 600 mill. dollar
fra Rotary, Bill Gates og andre organisasjoner er gitt
✔ 42000 Rotarianere deltok på Convention 2005 i Chicago.
Møtesalen tok 15000, så alt ble kjørt i 3 omganger.
✔ Ny Rotary struktur er på trappene. De 4 avenyer forsvinner
og erstattes med 5 nye prosjektbaserte avenyer
✔ USA har 388.170 medlemmer, Japan 103.700 mens
India har 90.000. Dermed står Asia for 50% av verdens
Rotarianere (totalt 1.219.097). Når det gjelder antall
Rotarianere i forhold til landets befolkning ligger Norge
på en god 3de plass med kun Sverige og Island foran seg
✔ Evy Alsaker fra Fredrikstad er president i Rotary Club
no.1 i Chicago, så da vet du hvem du kan kontakte

VIKTIGE ROTARY PROSJEKTER
✔ RENT VANN - mer enn 1 milliard mennesker i verden er
uten tilgang på rent vann.
✔ UTDANNING - lese og skriveferdigheter er viktig

Nominasjon av DGN for 2008-2009. Jeg vil at dere
kommer med forslag til en kandidat fra klubben til dette
vervet. Det hadde vært spennende om vi hadde fått det til.
Frist for innsendelse av forslag er allerede 15. september.

Rotaryhilsen Jon Petter

ROTARY IS.....
not just another social club for pleasant fellowship, not
just another charitable organization. Rotary is a way of
life, an attitude of the mind, a posture of the soul. It is an
old voice in the new century calling upon every Rotarian,
everywhere, to reinforce our timeless principles.

FREMTIDIG TAK OVER HODET
✔ burde vi diskutere fremtidige møtelokaler for klubben vår
nå?? Uten kobling med illustrasjonen forøvrig.

Jeg har alltid undret meg over at
det ikke er fallskjermer på danskebåten, når det er redningsvester
under stolene på fly

ROTARY 2006
Frimerke
kr. 6,00

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

GJENNOMSNITTALDEREN - JA, JA!
I 2003 og 2004 var vi henholdsvis 54
og 52 medlemmer. Pr. i dag er vi nede i
50 medlemmer uten at dette på noen
måte er urovekkende. Siden 1995 har
medlemstallet variert mellom 49 på det
minste, og 54 medlemmer som mest.
Etter mange år som "yngstemann" er
Terje Karlsen nå detronisert som yngste
medlem. Denne plassen er nå overtatt
av Beint Saaghus med sine 42 år. Eldste
medlem er Ingvar Grønnerød med respektable 96 år.
Medlemmenes totale alder er 3005 år. Deler vi dette på
50 medlemmer er GJENNOMSNITTALDEREN 60,1 år.
Snittalderen de 3 foregående år var:
57,91/2002, 58,75/2003, 59,63/2004
Medlemstallet på 50 bør kanskje økes noe nå når
fremmøteprosenten ligger noe lavere enn tidligere. Vi har
for tiden en reflektant og mange spennende navn i "banken".
Men, KVALITET er uansett viktigere enn kvantitet.
NB! Gjennomsnittalderen for hele landet er 63 år.

Olav

Man skal ikke love mer enn man
klarer og huske

MØTEPROGRAM - SEPTEMBER 2005
Mandag 05. 3-MINUTT ved Max Trandem
FREMTIDENS FREMDRIFT AV BÅTER
ved Knut O H Gråthen
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Max Trandem
Mandag 12. KINGFISHER CRUISERS
ved Per Andresen - konstruktør, båtbygger og
gründer fra Brisbane i Australia
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Tor Tingbø
Mandag 19. BUSSTUR med OMVISNING på STORTINGET
ved Stortingets direktør Hans Brattestå.
Bussen går presis kl. 17.30 fra hotellet.
Pris pr. person kr. 150,Ta med ektefelle - dette blir en trivelig tur.
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Johan Svele
Mandag 26. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
LEDIG TIME - Sosial kveld hvor vi lar praten
gå over en kopp kaffe/te eller en øl i baren
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Ulf Sundling
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i September
01. Øistein B Larsen.................. 57 år

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

23. Martin Westbye.................... 53 år
25. Torstein Sagen..................... 65 år

Fremmøtestatistikk for JULI - 34,1 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 9/2005 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 10/2005 sendes redaktøren -

senest mandag 19. September
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 330 50 161 eller e-mail: post@limaco.no
privat 330 60412 mobil 901 46852

ANDERSEN CONSULT
Flyger Terje Andersen
Platåveien 18 - 3080 Holmestrand
Telefon 330 52484
e-mail: t.anders@online.no

