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PRESIDENTENS HJØRNE

Vi har fått kort fra Gerd.
sitat;

Det er tid for et nytt innlegg i Presidentens hjørne. Når
dette skrives er vi midt i fellesferien, men august nærmer
seg og det er "Medlems og klubbutvidelsesmåneden". Målet
for vår verdenspresident er ett nytt medlem pr måned for
hver klubb. For Norge og spesielt for vår klubb er dette noe
i overkant. Størrelsen på klubben er passende som den er i
dag, og for å opprettholde antall medlemmer på ca 52 bør vi
av erfaring få to til tre nye medlemmer hvert år. Jeg er
sikker på at klassifikasjonskomiteen vil finne gode kandidater.

Holmestrand 9. juli 2001.
Holmestrand Rotary Klubb.

Vi fikk takkebrev fra Tønsberg Rotary Klubb i dag for
gaven de fikk til 70 års jubileumet sitt. Takken bør nok
rettes spesielt til Olav, som overrakte ett byggesett av Christian Radich.

Hjertelig takk for all deltagelse ved
min kjære Nils bortgang.
Tusen takk til dere alle for gaven til kreftforeningen. Beste hilsen Gerd

SOMMERMØTENE I JULI.......

Jeg har hatt ferie en uke på hytta og feriesløvheten er i
ferd med å senke seg. Det er ca 100 år siden enkelte fikk
sommerferie. I 1947 kom loven som ga de fleste rett til 12
dagers ferie om sommer en, senere ble det 3 ukers sommerferie, og nå er vi i ferd med å bevilge oss ennå flere ferieuker.
Arbeidet som skal utføres er det samme, og mangel på ar beidskraft og med mer ferie, blir kanskje bare ennå mer
hektisk mellom feriedagene slik at vi trenger mer ferie.
Alle som måtte ha ferie igjen når dette leses, ønskes en
fortsatt god ferie. Jeg går ned på brygga å tar meg ett bad.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan
--------------------------------------

TIL STYREMEDLEMMENE
Jon Petter (sekretær) minner om
STYREMØTET (på hotellet) den 6. august
kl. 18oo, før det ordinære møtet. Innkalling med
agenda og budsjettforslag er sendt i posten.

Slik får du til det du ønsker!
Mental trening tar utgangspunkt i å repetere en ønsket
handling i tankene så mange ganger at den tenkte handlingen lager et sterkt, dominerende minnespor.
Flygere driller på nødprosedyrer i simulatorer helt til det
"sitter", dvs. de har skapt dominerende minnespor på de
enkelte hendelsene som kan oppstå. En godt trent flyger vil
umiddelbart gjøre det som er innøvd, uten å tenke og uten å
ha tid til å bli redd. Ved å gjenta og gjenta bevisste tanker
vil du "programmere" ditt ubevisste med de samme tankene.
Så sett igang å tren inn positive dominerende minnespor
med "dette kan jeg".

Think twice before you speak,
especially if you intend to say
what you think

I skrivende stund har fire møter i praktfullt sommervær
(helt myggfritt), vært avholdt. Den "harde kjernen" har trofast møtt opp både med og uten damer. I dag mandag 30.
som er det siste julimøtet, sitter vi på Sandsletta og nyter
enda en sommerkveld som snart er på hell.
2. juli: Takk til Tone Christin og Ole Hermann som
åpnet sine dører og "trakterte" oss med nydelig sommermeny i flotte omgivelser på "gamle Gausen gård".
9. juli: Med Einar som kjentmann og guide var skogsturen til vår gamle drikkevannskilde Orbergvannet, en stille
opplevelse med tid til ettertanke. Men det var før Håkon
hoppet i vannet og demonstrerte hvordan våre lokale vampyrer blodiglene, suger seg fast og tilintetgjør sitt bytte.
16. juli: Hjulbeinte og med hånden ledig pendlene ved
høyre lår, møttes en gjeng fredløse Rotarianere på Eplerød
skytterbane. I streng regi av Einar (alias Morgan Kane), ble
utallige 5 skudds serier avfyrt på 100 meter liggende. STOR
TAKK til Einar og hans to sønner for en kjempemorsom kveld.
23. juli: Korsjøvannet, vår nåværende drikkevannskilde
(i cooperation med Farris), var åstedet for et særdeles avslappende Rotarymøte i samme fine sommervær. Det er
helt klart at vår herre holder en beskyttende hånd over oss
Rotarianere.
De som ikke kunne møte grunnet ferietid etc., gikk glipp
av noe vesentlig med vårt fine Rotary fellesskap. Prøv å få
med deg de positive oppladingene som sommermøtene gir
NESTE ÅR. Takk til de som stilte opp! Red.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MED UNDRING LESER VI.....
Frank J Devlyn´s (past RI president) e-mail i forkortet sitat;
14 june 2001. Subject:
Let´s Promote Rotary Now! Let´s grow our organization.
USA TODAY will publish an ad for Rotary entitled "Why Join
Rotary? find out what´s in it
Denne annonsen vil gå i mange dager i storavisen USA TODAY
med direkte link til Rotarys web site www.rotary.org
Redaktøren trekker muligens feilaktige slutninger, men er det
slik at vi heretter skal avertere etter medlemmer for at Rotary
skal vokse? Skal lovene endres? Er det kvantitet vi søker
fremfor kvalitet?
Er ikke Rotary lenger en organisasjon hvor medlemmer blir
invitert til medlemsskap? Melder man seg enkelt og greit bare
inn heretter?
Er det noen som vil gå i dybden på dette og se hva som egentlig
menes med dette utspillet fra den godeste Frank J.

Cigarer og livsnyting
En ekte cigar kommer selvsagt fra Cuba. I april måned
gikk avgiftene ned med 40%, hvilket gjør at håndrullede
cigarer finnes i dag fra rundt 45 kroner (Petit Corona), og
opp til Castros egen favoritt Cohiba Esplendido - til 280
kroner. Ønsker du en kjempecigar er Montecristo A til 350
kroner, tingen. Den er 10" lang (25 cm!), og man har behov
for rundt 3 timer for å røke en slik.
Man må ha tid til å røke en cigar. Om man varmrøker
cigaren blir den ødelagt, og den skal ikke slukkes under
røkingen. Den må også tennes riktig og helst da med en
anstendig cigar-lighter. Enda bedre er cedertre stikker, og
man må absolutt IKKE bruke en bensinlighter.
Cigarer skal og må oppbevares fuktig. Hvis en cigar tørker sprekker den, og smaken blir ødelagt.

Fremmøtestatistikk for juni - 59,61 %

Møteprogram AUGUST 2001
Mandag 06. Glimt fra samfunnslivet i Indonesia
ved Erling Fæste
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Terje Andersen
Mandag 13. Hvordan drive business i Øst-Europa
ved daglig leder i Taide Network As
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Tobias Brodtkorp
Mandag 20. BEFARING AV DEN NYE E18
ved prosjektleder Karl Høiland
Bussansvarlig Øivind Haugen. Avreise fra
hotellet 19oo. Kr. 60/person. Ta med fruen!
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Knut O H Gråthen
Mandag 27. 3-MINUTT ved Frode bakken
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig: Møte- og kameratskapskomiteen
Referent: Sverre Hamer
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.

Fødselsdager i AUGUST
02.
16.
26.
28.

Per Jan Jørgensen
Arne Lunde
Tor Tingbø
Kjell Munthe

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 8/2001 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 9/2001 sendes redaktøren -

senest mandag 20. august:

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852

Telefon 33 05 28 84
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