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Rotary Round Trip-suksess

Kjære Rotaryvenner.
Nå er vår del av Round Trip Sea and Land 2009 over og
de 13 kjekke ungdommene er vel plassert hos våre Rotarykollegaer i Skien.
De fem dagene hos oss gikk fantastisk fint og vi var
kjempeheldige med været. Espen og Internasjonal komite
hadde laget et godt gjennomtenkt program og alle stilte opp
og tok sin del av jobben. Besøket fungerte veldig flott og
ungdommene ga uttrykk for at de hadde noen fine og lærerike dager hos oss. Som Arthur fra Frankrike sa: "This is by
far the best way of seeing a country". Han hadde vært på
Rotary-turer i mange land i Europa.
Presidenten takker alle som stilte opp. Spesiell takk til
Espen som holdt det hele sammen, og til vertsfamiliene Jan
Arne, Tor, Torstein, Ivar Jon og Espen. Presidenten har
overlevert velfortjente blomster til fruene som åpnet sine
hjem for ungdommene på Round Trip.
Dette er vel noe av det som krydrer hverdagen for oss
trauste Rotaryanere. I tillegg til å gi ungdommene noen
minnerike dager er dette også en type dugnad som bringer
oss som klubbmedlemmer tettere sammen. Jeg tror de som
har vært med har hatt personlig glede og sitter igjen med
mange gode minner etter disse dagene. Vi tar en oppsummering med det første - på hva som gikk bra, og hva som
kan gjøres bedre neste gang.
Neste milepel for klubben vår er feiringen av 60-års jubileet. Vi har leid Botnestua 3. oktober og Håkon og hans
Møte- og Kameratskapskomite er i gang med planleggingen.
Så oppfordringen er nok en gang: Sett av datoen 3. oktober
i din kalender og i makkerens kalender. Dere skal nemlig
begge på jubileum, ikke sant.
Med Rotary hilsen Jan

NYTTIG INFORMASJON

☺ ☺

Til mine venner som setter pris på et glass vin......og til
de som ikke gjør det. Som Ben Franklin sa: I vin er der
visdom, i øl er der frihet, i vann er der bakterier.
Gjennom en rekke nøye kontrollerte tester er det vitenskapelig bevist at dersom vi drikker 1 liter vann hver dag,
vil vi i løpet av ett år ha fått i oss mer enn 1 kg Escherichia
coli, (E. Coli) - bakterie som finnes i avføring. Med andre
ord; vi konsumerer ett kilo dritt.
Dette risikerer vi altså IKKE dersom vi drikker øl og vin
(eller tequila, rom, whisky eller annen sprit) fordi alkohol
gjennomgår en renselsesprosess gjennom koking, filtrering
og/eller gjæring.
HUSK: Vann = Dritt

Vin = Helse

Det er derfor det er bedre å drikke vin og snakke dritt,
enn å drikke vann og være full av dritt.
Det er absolutt ingen grunn til å takke meg for denne
verdifulle informasjonen: Jeg gjør allmenheten en tjeneste.

Holmestrand Rotary Klubbs møte med 13 ungdommer
på Round Trip i uke 33/34, ble en både hektisk og positiv
opplevelse. Gjestene viste seg fra dag 1 å være flott ungdom. "Thank you so much for everything" lød den oppriktige gjengangsmelodien fra dem, siste kvelden. Og lettere
beveget takket vertskapene tilbake. Fellesopplevelsen fra
besøket var god og varmet.
Round Tripen vil bli mer behørig dokumentert etter hvert.
Men omtale er allerede produsert og PR-poeng scoret:
Nyhetsvarsel i Jarlsberg Avis, i forkant av besøket, ble etterfulgt av fin, oppfølgende reportasje underveis.
Engasjerte Rotarianere pustet lettet ut da ungdommene
vinket adjø ved Kronlia om morgenen fredag 21. august.
Ikke fordi de da ble avlastet ansvaret for 11 jenter og 4 gutter. Nei, vi hadde tålt noen dager til! Det lettelsens sukk
som ble uttrykt må forstås som en henvendelse til selveste
værgudene. Etter en -forut for besøket - ustadig sommer,
spilte været på parti med klubben under Round Tripen.
Kanskje fordi vi alle, for anledningen, rett og slett gjorde oss
fortjent til "mykji lys og varme"?
Mange i klubben har vært med på å legge til rette for
oppholdet. Flott! Innsatsen er allerede belønnet med bekreftelser på at forbrødring og mellommenneskelige møter
alltid makter å bygge broer over så vel nasjonale, som religiøse og kulturelle grenser.

Ivar Jon

ROTARY 2009-2010

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

SNITTALDEREN i HRK
Pr/dato i 2009 er vi 42 medlemmer.
En nedgang på 4 fra forrige måling.
Vi har følgende aldersfordeling:
3 medlemmer i 40 årene
16 medlemmer i 50 årene
16 medlemmer i 60 årene
5 medlemmer i 70 årene
2 medlemmer i 80 årene

Tirsdag 08.

GJENNOMSNITTALDEREN i 2009 er 59,93 år.
Vi er fortsatt under 60 grensen og ligger godt under
landsgjennomsnittet, men vi trenger et krafttak med å få
inn nye medlemmer. Rundt 50 medlemmer er et bra tall
og dette burde vi få til i inneværende Rotary år, men husk
at for vår klubb gjelder KVALITET fremfor KVANTITET.

President 2009-2010 Jan Sollid,
tel 93 21 56 33 e-mail: jan.sollid@med.ge.com

ROUND TABLE har invitert oss til deres møte
på Holmestrand Fjordhotell kl. 08oo.
Ole Kontorp leder i Jernbaneverket for
Vestfold forteller om utbyggingen av ny jernbanetrase fra Holm til Tønsberg.

Mandag 14. 3-MINUTT ved Jon Petter Helgestad
HØNESKYTING - DATASPILL og sosialt
samvær på ØDEGÅRDBUA. Bruk av egen bil
anbefales ikke denne kvelden. da det blir til
gang til godt drikke.
Referent

Referent

Fødselsdager i SEPTEMBER

VI GRATULERER

: Runar Farnes

: Arne Martin Huseby

Mandag 21. Informasjonssjef Roar Hansen orienterer om
drift og planer for NOAH Langøya.

LIVET ER KORT,
KØEN ER LANG......

Øistein B Larsen.................... 61
Tom Johansen....................... 53
Martin Westbye...................... 57
Torstein Sagen....................... 69

Mandag 07. BEDRIFTSBESØK hos OSTEPRODUSENT
Gustav Koot, Langeliveien 12, Hillestad.
Vi får se hvordan ost lages, det blir smaksprøver og man kan kjøpe ost (kontant bet).
Referent

Arne Johan er fortsatt den yngste med 43 år og
Per Jan Jørgensen den eldste med sine 81 år.

01.
07.
23.
25.

Møteprogram SEPTEMBER 09

år
år
år
år

: Johan Henrik Dahl

Mandag 28. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller sine medlemmer. Fremmøte sendes sekretær Kaj, referat sendes Bjørn.
Referent

: Hver enkelt komite

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FREMMØTE i MAI - 66,1% - JUNI 55,5%
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