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Det Norske Dhammakaya Samfunn

Kjære Rotaryvenner!
For tiden går det med endel tid til TV-titting. Jeg synes
det er moro å følge med på både idretten og alle innslagene
fra Kina. Så langt (tirsdag 19.) går det bra for Norge i OL.
Blant annet har Horten tatt et gull, eller som noen sier: Tufte
har forsvart gullet. Litt pussig uttrykk forresten, det høres
ut som noen vil ta fra ham gullet fra forrige OL, men det er
da vitterlig hans for alltid.
Det er utrolig små marginer mellom suksess og fiasko,
og det er utrolig hva mennesker kan få til når man jobber
mot et mål. Det gjelder både sportslig, og ikke minst Kina
som har mobilisert for å lage "best games ever" og ser ut til
å lykkes. Den olympiske ide handler om å bringe verden
sammen og bidra til internasjonal forståelse. Litt artig er
det at Rotarys formål blant annet også er å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred.
Et nytt Rotaryår er godt i gang. Oppgaver er rotert til
nye komiteledere og komiteer. Takk til de nye (og noen gamle)
som har tatt ansvar og organisert møter i august. August
har vært interessant hittil: Jeg hadde ikke trodd jeg skulle
få oppleve å meditere sammen med en munk og et tyvetalls
Rotarianere i Hillestad. Kontrasten er ganske stor til orienteringen om Sjømannskirken som vår lokale prest Jan Stellef
Rønningen hadde på siste møte.

Holmestrand Rotary Klubb stilte med solid deltakelse da
turen 4. august gikk til et besøk hos det som på våre breddegrader er en pionermenighet: Det Norske Dhammakaya
Samfunn. Vitebegjæret og nysgjerrigheten for hva denne
religiøse retningen står for, var tydeligvis bredt til stede.
Menigheten holder til i det tidligere bedehuset ved Kronlia.
Informasjon tilfløt de fremmøtte både direkte fra medlemmer av sekten og fra dvd på skjerm. Tid til spørsmål og en
lynøvelse i meditasjon, som er en bærebjelke innenfor samfunnets lære, ble det også.

Jeg oppfordrer også alle til å bruke vår egen hjemmeside
(holmestrand.rotary.no). Takk til Bjørn som holder den
oppdatert og nå også har lagt ut medlemsliste med bilder.
Se etter om dere er fornøyd med portrettet.
Med OL-hilsen Lars

RI-PRESIDENT 2008-09
Dong Kurn Lee med frue Young
er fra Sør-Korea.
D.K. som han kalles har tatt
"Make Dreams Real" som sitt
valgspråk. Han lærte mye om
disiplin, ydmykhet, generøsitet
av sin far.
D.K. statement:
✔ for det første, gå ikke glipp
av klubbmøtene
✔ for det andre, forvent ingen
personlig berømmelse gjennom
Rotary.

RE ROTARY KLUBB er en trivelig og aktiv klubb
med 24 medlemmer hvorav 25% kvinner. Relativt nystartet
(2004), med godt fremmøte og gode programmer. Vil gjerne
lære mer om Rotary og i den anledning var undertegnede på
besøk onsdag 20.august og fortalte litt fra Holmestrand
Rotary Klubb og hvordan vi drifter vår klubb. (Olav)
Bli kjent med klubben på: www.re.rotary.no

Klubbens tradisjonelle vintakk til "foredragsholderen" måtte
denne gangen, muntert nok, "delegeres" til de to kvinnelige
tolkene. Den lærde munken må nemlig etterleve alkoholfrestriksjoner som kvinnene er fritatt for. Supplerende lesestoff ble takknemlig mottatt.
Bilder og tekst Ivar Jon

Den nye presidenten,
Lars Tveito, gjorde rede både
for seg og for sine tanker om
forestående klubbår, på møtet
11. august.
Rekruttering blir en viktig
utfordring, fastslo han. I en lun
fortellertone fikk tilhørerne
krydret Lars' yrkesvei fra en
tidlig start som avisbud og frem
mot dagens logistikkansvar i
Hydro Holmestrand, med små
anekdoter og tidsriss - samt
glimt fra familiesfæren.
Bilde og tekst Ivar Jon

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

VI ER NEDE I 42.....

Møteprogram SEPTEMBER 08

og da snakker vi ikke om alder, men antall medlemmer.
Jobben med å skaffe nye medlemmer har startet, for dette
er det laveste antall medlemmer i klubben siden 1995.
Hvis alle medlemmene foreslår 1-en ny kandidat hver,
burde vi snart få resultater - opp til 50 igjen ER MÅLET!

Mandag 01. PEISMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller til møte. Referat sendes president
og sekretær SNAREST etter møtet.
Ansvarlig : President

SNITTALDEREN I HRK
Pr/dato i 2008 er vi 42 (46 i 2007)medlemmer med følgende aldersfordeling:
5 medlemmer i 40 årene ( 8 i 2007)
19 medlemmer i 50 årene (19 i 2007)
12 medlemmer i 60 årene (13 i 2007)
4 medlemmer i 70 årene ( 5 i 2007)
2 medlemmer fylt 80
( 1 i 2007)
GJENNOMSNITTALDEREN i 2008 er 58,45 år
Snittalderen de 3 foregående år var:
59,63/2005 - 60,1/2006 - 58,57/2007.
NB! Gjennomsnittalderen for hele landet er 61,4 år.

Mandag 08. SISTE NYTT FRA TELENOR ved
konserndirektør og leder for Telenor Nordic,
Morten Karlsen Sørby.
Intro: Terje Karlsen
Referent

Mandag 15. BEDRIFTSBESØK på HYDRO ALUMINIUM
NORDISK ALUMINIUM PRODUCTS
Møtested portvakten til Hydro kl. 19oo.
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Hans Petter Harestad
Mandag 22. 3-MINUTT ved Svein Otto Schjerven
EGO/YRKESFOREDRAG ved Einar G Løken
Referent

Knut O H Gråthen har i brev til presidenten meddelt at han
slutter i klubben. Knut har vært medlem i HRK siden 1986

Fødselsdager i SEPTEMBER
01.
07.
23.
25.

Øistein B Larsen....................60 år
Tom Johansen....................... 52 år
Martin Westbye...................... 56 år
Torstein Sagen....................... 68 år

VI GRATULERER
President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

: Terje Andersen

: Tobias Brodtkorb

Mandag 29. 3-MINUTT ved Ole Herman Nordby
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Arne Fladby
Referent

: Arne Johan Bu

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

Vår by vil helst unngå den som er gjerrig!
Vi hyller heller en "æresnysgjerrig"
Ivar Jon

MÅNEDSBREV 9/2008 ER SPONSET AV:

TORGY MEK INDUSTRI A/S
"Keeping it all together"
tlf 33 33 11 11
kontakt: Sven@torgy.no

