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PRESIDENTENS HJØRNE

Service
Above
Self

Takkebrev fra Rotary International
Zürich kontoret har sendt oss følgende brev, og jeg deler
gjerne ordlyden med dere (sitat):

Kjære Rotaryvenner !
Vi er om få dager inne i vårmåneden med påske, krokus
ved husveggen, klare solrike dager, og varme.
Skjærtorsdag var dagen da alt skar seg for vår
herre. Dagen markeres
ved at alle normenn reiser til Sverige og handler.
I år vil nok (ku)galskapen
dempe seg noe ned i.o.m.
importforbudet av kjøtt.
Men, det er mye god
mat i godt drikke så køen
over grensen blir nok
klirrende upåklagelig likevel. Akk å ve, hvem bryr
seg vel om reisekostnader
med bil, bensin og ferje.
Vi skal jo hjelpe svenskene, og vi gjør det jo for
"turens skyld i vakre omgivelser" med salgsboder, markiser og køståing som det dominerende bildet.
Det blir som å sammenligne to butikker som ligger på hver
sin side av gaten. De selger de samme produktene, men
med den forskjell at den ene selger til langt lavere priser.
Hvilken butikk velger "hvermansen", selvfølgelig den billigste, og i dette tilfellet er det den svenske. Så enkelt er det.
Vel, det er mange måter å protestere på når det gjelder
forskjeller over landegrensene. Kanskje det er på tide å markere misnøyen med å velge riktig. Vi får som kjent de politikerne vi stemmer på.
Dette var noen politiske men dog så enkle hverdagsbetraktninger fra presidenten i en organisasjon som i realiteten ikke skal ha noen politiske debatteringer i det hele
tatt. Litt filosofisk kan man si at; økonomisk vitenskap er
det eneste faget hvor nye svar er riktige på de samme spørsmålene som ble gitt året før.
En riktig god og fredfull påske ønsker jeg dere alle

Med Rotaryhilsen - Olav

TORSTEIN tilbake i rekkene igjen
Trivelig å se deg igjen på møtet den 19. mars Torstein.
Vi er mange som har savnet deg, det har blitt en stund siden sist.
Foreløbig litt langsommere i steget kanskje, men smilet,
humøret og de kvikke replikkene var der som før.

Godt å se deg igjen Torstein.

Rotary Club Holmestrand, Norway, District 2290, RI
Dear Olav Georg Dalseth,
Herewith we confirm receipt of your contribution to the Rotary Foundation in the amount of NOK 5000,- / US$ 558,66
on 7.12.00.
May we take this opportunity of expressing our sincere thanks
for this generous contribution. We have reported your donation
directly to The Rotary Foundation and are sure that it will be
put to very good use in helping those less fortunate than
ourselves.
Yours sincerely Yolanda Broch Europe / Africa office

Hva gir de andre klubbene ???
Ifølge de oppgaver jeg har fått så varierer
innbetalingene fra klubbene i distrikt 2290 med
US$ 56,82 som det laveste, og US$ 938,54 som
det høyeste.
Størrelsen på klubbene varierer så man kan
vel si at vi ligger sånn "midt på treet". HRK har i de siste
årene bidratt med fast årlig beløp på 5000 kroner til Rotary
Foundation. Vi har i hvertfall kontinuiteten inne. Det er
mange klubber som ikke bidrar så regelmessig til RF. Men
kanskje det snart er tid for å indeksregulere vårt årlige bidrag noe. Man kan jo alltids bli litt bedre.
Målsettingen for distrikt 2290 for inneværende Rotary
år er på US$ 35000,- som er ca. US$ 15,- pr. medlem.
Vår klubb har bidratt med ca. US$ 10,- pr. medlem.

BESLUTNINGSTAKERE.......
Holmestrand Rotary Klubb har 52 medlemmer.
Av disse er 5 med i styre og stell i lokalpolitikken, og igjen
er 2 av disse i toppstillingene ordfører og rådmann.
Altså nesten 10% av klubbens medlemmer er med i Holmestrand bystyre og i besluttende organer.
Vi nevner: ordfører Johan Svele, rådmann Arne Lunde,
Per Jan Jørgensen, Alf Johan Svele og Terje Andersen.
Mye positivt og spennende er på gang både over og under fjellet for tiden. Dette er det vel nettopp ovennevnte
herrer som står på for å få til.
Og vi andre i klubben, ja vi burde være ivrige lobbyister.

The Lord gave you two ends, one
for sitting and one for thinking.
Your success depends on which
you use - -

ROTARY 2001
Frimerke
kr. 4,50

CREATE AWARENESS
TAKE ACTION

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

Vi har mottatt oversikt over

Rotary International´s

SOMMERLEIRE
- TURER - CAMPS
Hele 72 forskjellige turer å velge i rundt om i Europa.
Sykling, kultur, historie, sport, ridning, fjellklatring m.m.
Åpent for all ungdom mellom 14 og 25 år. Oppholdet er
normalt gratis der ikke annet er angitt. Kostnader for reise
og lommepenger må man dekke selv.
Så alle Rotarianere som har sine håpefulle innenfor ovennevnte aldersgruppe, ta kontakt med Olav (presidenten) for
full oversikt og nærmere opplysninger.
-------------------------------TILBUD til Rotarianere fra

Den Norske Opera

Johan Strauss fornøyelige tre akters operette

FLAGGERMUSEN
Spilledatoer 30. 31. mai. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15.
juni. Spesialpriser med 35% rabatt fra 129,- til 213,Oppgi ved bestilling at du er medlem av Rotary.
Billettbestilling: tel 815 444 88 fax 2331 5120.
Hva om vi slo oss sammen noen flere og tok en tur ???
--------------------------------

Paul Harris har vært i Norge?

Riktignok er det 70 år siden han vandret opp Stalheimskleiven til
fots, men dog. Paul Harris elsket naturen, han kjente seg
alltid så ung når han kunne vandre ute i den frie natur.
Rotary er et mirakel - en sammenslutning av yrkesmennesker. Rotary har en integrerende virkning, en felles
plattform i en verden hvor splittelsens kraft ellers er stor.

Fremmøtestatistikk for februar 64,42 %.
Innlegg til månedsbrev nr. 5/2001 sendes redaktøren -

Møteprogram APRIL 2001
Mandag 02. 3-MINUTT ved Håkon Fæste
"SURPRISE" ved Arne Martin Huseby
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Reidar Næss
Mandag 09. 3-MINUTT ved Tor Tingbø
LEDIG TIME - sosialt samvær før påsken
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Lars Tveito
Mandag 16. Møtefri (2. påskedag)
Mandag 23. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
Håndholdte informasjonssystemer
ved Bjørn Nymoen
Ansvarlig: IT-komiteen
Referent: Øivind Haugen
Mandag 30. 3-MINUUTTTTT + + ved Amund Rudlang
Sosialt samvær med kaffe/te og kake kr. 15,Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Erik Ekeli
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: htrykop@online.no.

Fødselsdager i APRIL
03. Knut O H Gråthen

63 år

08. Ole Johan Klyve

51 år

09. Runar Koldberg

55 år

30. Magne Aven

63 år

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 4/2001 ER SPONSET AV:

senest mandag 23. april:

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

Internasjonal gruppe som produserer
paller og karmer i alle størrelser
Hovedkontor Sørbyveien 17 - 3080 Holmestrand tel +47 33 06 65 60 faks +47 33 06 65 61
Salgskontor (Nord) Tangen - 7500 Stjørdal
tel +47 74 80 30 45 faks +47 74 80 30 41

