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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Nå har det allerede gått to måneder av det nye Rotaryåret, men jeg føler at vi bare så vidt er kommet i gang. På
siste møte syntes jeg Johan Svele holdt et meget interessant foredrag der vi fikk presentert en rekke morsomme tilbakeblikk fra Holmestrand by og Holmestrand Rotary Klubb
sin historie. Klubben ble jo stiftet i 1949 og Johan kom
allerede med i 1955 (da var jeg bare 7 år gammel). Samtidig
fikk vi jo også flere konkrete og gode forslag på hvordan vi
nå kan utvikle klubben videre.
På møtet ble vi enige om å se på to prosjekter:
✔ Ta opp igjen tradisjonen med tur for eldre. Magne sa
seg villig sammen med Svein Otto og Johan S, å ta ansvaret
for å bearbeide dette videre.
✔ Hvordan kan vi i Holmestrand Rotary klubb få i gang
en aktivitet for våre nye landsmenn og rekruttere medlemmer fra dem. Espen tok sammen med de andre i Klassifikasjon komiteen ansvaret med å følge opp dette.
I tillegg til dette ønsker jeg at vi skal opprette to nye prosjekter på senere møter. Disse prosjektene er:
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NYTT FRA ROTARY INTERNATIONAL
LOVGIVENDE FORSAMLING har med virkning fra 1. juli
2007 vedtatt følgende:
✔ Fremmøte er endret slik at hvert enkelt medlem skal ha
et fremmøte på minst 50% (tidligere 60%) hvert halvår.
✔ Valgfrihet om møte hver 14. dag eller hver uke som nu,
ble henvist til RI board for videre behandling.
ROTARY FOUNDATION - utryddelse av polio er Rotary´s
høyeste prioritet. Det skal ikke igangsettes noe nytt verdensprosjekt før polio er helt utryddet.
STERKT FOKUS PÅ DRIKKEVANN og VANNPROSJEKTER
Dette er et mission-statement i RF "Future Vision Plan.
MEDLEMSTALLET WORLD WIDE ØKER IGJEN
Pr. 31. mai lå det på 1.221.298, en fremgang på 17.000
siden årsskiftet. Antall klubber har økt fra 32.681 ved årsskiftet til 32.747 nå i mai. Det ambisiøse målet til RI president Wilk er at hver eneste Rotarianer i innehverende år
skal skaffe ett nytt medlem til sin klubb - ja da skulle vi i
såfall ende opp med å doble medlemstallet innehverende år.
Flere nyheter på www.rotary.org (se under Newsroom)

✔ Skoleprosjektet vårt i Uganda

ÅRBOKEN 2007-2008

✔ Utdeling av Æres Nysgjerrig.

har kommet. Enda en grunn til å stikke
innom neste møte og plukke den opp.
Mye nytt stoff i årets utgave, bl.a. mye
om NY LEDERSKAPSPLAN og komitestruktur side 64, strategi og målsetting
mot 2010 side 66, historien om Rotary
side 73. Holmestrand Rotary Klubb´s
medlemsoversikt finner du på side 164.
Eventuelle feil/endringer kan meldes til
sekretær Hans-Arne.

Fint om du kunne tipse meg om dette er noe du ønsker å
delta på.
Det hadde vært fint om vi alle kan benytte våre Internett
sider som er passordbeskyttet.
Der legges fortløpende inn: Referater fra styremøter, medlemsmøter, peiskomiteer etc. I tillegg finnes oversikt over
medlemmene med mobilnr. telefonnr. og e-post adresser.
Infoen finner du på: http://holmestrand.rotary.no/
Øverst midt på siden under Velkommen til Holmestrand
Rotary Klubb - RI District 2290 Innlogging medlemmer

RI president for 2007-2008

Til slutt vil jeg ønske alle velkommen på Rotarymøtene i
September slik at vi kan styrke samholdet og bidra til et
berikende og godt fellesskap.
Rotary hilsen Bjørn

heter Wilfred J Wilkinson (Wilf ). Han
og hans kone Joan er fra Canada.
Wilf har vært Rotarianer side 1962.

ROTARY SHARES
er verdenspresidentens tema for
Rotaryåret 2007-2008 er oversatt
som følger:

HUSK DISTRIKTSKONFERANSEN...
i Porsgrunn 7.-9. september med ekstra hyggelig ledsagerprogram med bl.a. elvecruise til porselensfabrikken. En god
anledning til å bli bedre kjent med Rotary´s arbeide.
se www.rotary.no

distrikt 2290, DGEs side

ROTARY INTERNATIONAL.....
- gjør en vanlig medborger i en liten by til verdensmedborger
- gjør at du tilhører verdens største giverfamilie
- gir vennskap en ny dimensjon - ikke helt privat, og ikke
helt yrkesinnrettet
- kan utrette mer enn hva regeringer kan gjøre
- kan gjøre en Rotarianer av et medlem på en RI-kongress
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Den ene munken til den andre:
Tror du vi får oppleve den dagen
da vi munker får lov til å gifte oss?
- Neppe, men kanskje våre barn.

ROTARY 2007-2008
Frimerke
kr. 7,00

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

SNITTALDEREN i HRK
Pr/dato i 2007 er vi 46 medlemmer med
følgende aldersfordeling:
8 medlemmer i 40 årene
19 medlemmer i 50 årene
13 medlemmer i 60 årene
5 medlemmer i 70 årene
1 medlem i 80 årene (Kåre Skarrebo)
Vi har fått mange nye og yngre medlemmer i inneværende Rotaryår. Arne Johan Bu er yngste medlem med sine 41 år. Kåre Skarrebo eldst med sine
GJENNOMSNITTALDEREN i 2007 er 58,57 år.
Snittalderen de 3 foregående år var:
58,75/2004 - 59,63/2005 - 60,1/2006.
NB! Gjennomsnittalder for hele landet er 64 år.
Pilen peker den rette veien i HRK om dagen. Vi har hatt en
fin oppsving i medlemstallet og en bra yrkesfordeling. For
vår klubb gjelder fortsatt KVALITET fremfor KVANTITET

KONTINUITET.....
er viktig for Rotary´s suksess, så derfor vil HELSE, VANN og
UTDANNING forbli årets viktigste satsningsområder. For
mange klubber vil dette bety en videreføring av pågående
suksessfulle prosjekter både lokalt og internasjonalt.
For vår klubb betyr det en ytterligere satsning på vårt
prosjekt i Uganda - Nsimbi Education Centre. Vann har vi
allerede skaffet skolen. Nå er det tak over hodet, gulv, vegger, pulter og skolemateriell det gjelder. Pengene vet vi kommer vel fram og at de forvaltes på best mulig måte.

MØTEPROGRAM - SEPTEMBER 07
Mandag 03. SAMFUNNSLIVET I USA med vinkling på
POLITIKK og SOSIALE VILKÅR
ved Per Abraham Foss
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Terje Andersen
Mandag 10. 3-MINUTT ved Tor Tingbø
EGOFOREDRAG ved Reidar Setnes
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Arne Fladby
Mandag 17. PEISMØTER - oppfølgning av ny
lederskapsplan for 2008/2009
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller sine komitemedlemmer
Referent: Den enkelte komite sender referat
til sekretær og president
Mandag 24. 3-MINUTT ved Erik Ekeli
PROVOSERENDE INNLEGG til DEBATT
ved Jan Sollid
Referent: Per Jan Jørgensen
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

Fødselsdager i SEPTEMBER
01.
07.
23.
25.

A flirt is like a pill; You can never
foresee the side effects

Øistein B Larsen.................... 59
Tom Johansen....................... 51
Martin Westbye...................... 55
Torstein Sagen.......................67
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VI GRATULERER!
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

MÅNEDSBREV 9-2007 ER SPONSET AV:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

