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PRESIDENTENS HJØRNE
29. oktober hadde vi besøk av DG Anders Skipenes.
Sekretær og president møtte kl. 17oo og komiteformennene
kl. 18oo, hvor vi orienterte om klubbens drift og planer.
Det har ikke kommet inn anmerkninger til de reflektantene vi skal forespørre så vi håper de sier ja. DG Anders
minnet om viktigheten av å innarbeide nye medlemmer i
hva Rotary gjør, slik at medlemskapet blir mer enn et møtested. Fadderne har her en viktig oppgave. Det og delta på
distriktskonferansen var en opplevelse, og som dessuten gir
et godt bilde av hva Rotary driver med. Ulempen er kostnaden, men kanskje burde klubben sponse de nye medlemmene litt for at de skal delta.
Når det gjelder Rotary Foundation (RF) skal det i år velges en egen kontaktperson i hver klubb som skal være klubbens bindeledd mot Rotary Foundation. I god ånd har Erik
påtatt seg denne oppgaven hos oss.
Vi må dessverre utsette planen med å sende ut en
utvekslingsstudent dette år et. Internasjonal komite med
Ole Her mann og YEO Jan i spissen har arbeidet i hele høst
med å skaffe en utvekslingsstudent, men ingen har meldt
seg. Jeg tror dette må tilskrives den usikkerheten folk føler
med å oppholde seg utenlands nå. Vi får satse på at forholdene er mer normale om ett år.
Et forhold som ganske normalt er stresset og kavet, star ter nå frem mot jul. Husk at alt må ikke gjøres før jul og
verden går ikke under om man ikke rekker alt.
Ha en god desember.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

Noen tanker om julen
Så nærmer dagene seg
hvor julegrana skal i hus. For
de fleste av oss blir det kanskje ikke på samme romantiske måten som bildet viser.
Allikevel, uansett om vi
hogger i egen skog, eller om
vi kjøper på torget, så er dette
med en "norske" julegrana en
fin gammel tradisjon som vi
liker å holde på.
Det er flere i klubben som
trenger litt drahjelp for tiden.
Selv Rotarianere har behov for
litt omtanke når det "butter i
mot". Flere er syke, og noen har mistet sine nær meste.
Mange av medlemmene er flinke til å følge opp disse, og det
er prisverdig. Gi en håndsrekning, ta en telefon, si noen
oppmuntrende ord. Vis din omtanke. Oppfordringen går til
oss alle sammen - vi er Rotarianere.
Med ønske om en fredfull julehøytid - hilsen red.

Service
Above
Self

Besøk av distriktsguvernøren...
Vi fikk høre et interessant foredrag fra en
"romslig" leder som er opptatt av at klubbene
i distrikt 2290 skal fungere. Trivsel og samhold blant medlemmene var noen av stikkordene, det sosiale var minst like viktig.
Trivsel i Rotary har noe å gjøre med hvor
ofte du møter opp, og hvor kjent du er med
Rotarys innhold og engasjement. La din hverdag bli slik at
du ikke kan tenke deg en mandag uten Rotary - møt opp så
ofte du kan.
Vi fikk det inntrykk av at guver nøren var fornøyd med
Holmestrand Rotary Klubb, selv om det alltid kan gjøres
mer og bedre. Vi på vår side kan i hvertfall slå fast at vi er
meget positive til den lederstilen som DG Anders står for.
Kvelden ble avrundet i hotellets restaurant med en utmerket fiskesuppe med dertil egnet drikke.
---------------------------------------------

ROTARY - Historie og fakta.....
☞ Vi vet alle at Rotary ble stiftet i 1905. Mer presist
var at den grunnleggende beslutningen om å stifte klubben
ble tatt på gruveingeniøren Gus Loers kontor om kvelden
den 23. februar 1905, og denne datoen regnes som Rotarys
"fødselsdag".
☞ Rotary kom til europa allerede i 1911-1912 med klubber i England og Irland. Første klubb på det europeiske
kontinent kom i Madrid i 1921, men Rotary ble oppløst i
Spania i 1940. Diktaturstater har forbudt Rotary fordi bevegelsen stiller krav som er uforenlige med diktaturets innerste vesen, og først i 1977 ble Rotaryarbeidet i Spania tatt
opp igjen og Madridklubben startet på nytt.
☞ En annen viktig begivenhet i Rotarys historie var
opprettelsen av Rotary-fondet (Rotary Foundation) på årskongressen i Atlanta i 1917.
☞ Rotary kom til Skandinavia via Norge. Den 23.
februar 1922 - Rotarys "fødselsdag" - ble Kristiania Rotary
Klubb konstituert.
☞ I 1926 under en søndagstur kom to medlemmer i London Rotary Klubb til å diskutere "mål og midler" i organisasjonen, og tankene førte frem til Rotarys fire "hovedveier":
☞ Klubbtjenesten
☞ Club Service
☞ Samfunnstjenesten

☞ Community service

☞ Yrkestjenesten
☞ Internasjonal tjeneste

☞ Vocational service
☞ International service

Rotary er først og fremst lokal, men allikevel i høyeste
grad internasjonal. Rotarys formål er Å GAGNE ANDRE!

Aktuellt i disse tider........
I et vestlig demokrati taper du
valg hvis du mister kontakten
med folket.
I et monarki mister du hodet

ROTARY 2002
Frimerke
kr. 5,50

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

Luftig oppspinn,
løgn,
surr og
misforståelser ?
☞ Du kan ikke se den kinesiske mur fra månen.
☞ Du får heller ikke kviser av å gomle sjokolade.
☞ Du kan ikke fryse på deg forkjølelse.
☞ Ole Brumm sa aldri "ja takk, begge deler".
☞ Det er ikke skadelig å sitte nær TV-skjermen.
☞ Snus inneholder ikke partikler av knust glass.
☞ Vi har alltid hørt at vi bruker bare 10% av hjernekapasiteten.
Alt er feil! Vi er lurt av en seiglivet myte, og ordet myte kommer fra greske mythos, som betyr (oppdiktet) fortelling.

Hjernen er et fantastisk organ.
Den begynner å fungere i det
øyeblikk du står opp om morgenen, og slutter ikke før du kommer på kontoret....
- - en liberaler er en mann som er så vidsynt at han
nekter å ta sin egen side i en krangel

Møteprogram DESEMBER 2001
Mandag 03. LEDIG TIME med Henry Tomren
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Reidar Næss
Mandag 10. 3-MINUTT ved Terje Karlsen
KLIMADEBATTEN - TRO og VITEN
Ved Arne Lunde
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Svein Otto Schjerven
Mandag 17. 3-MINUTT ved Per Jan Jørgensen
Generalforsamling seksjon A, VALG
Juletallerken, spiseaften, hver betaler for seg
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Torstein Sagen
Mandag 24. Julaften - møtefri
Mandag 31. Nyttårsaften - møtefri
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.

REFERAT fra peis/komitemøter ??
Har du husket å sende skriftlig møtereferat og fremmøterapport fra peis/komitemøte mandag 12. november?
Komiteformennene er ansvarlig for at dette. Noen har
allerede gjort det, andre ikke. Etternølerne må SNAREST
melde fra til president og sekretær.

hilsen Jon Petter - sekretær

Fødselsdager i Desember
04.
05.
07.
18.

Ingvar Grønnerød..............93
Hans Petter Harestad........53
Alf Johan Svele................. 45
Per M Hegg....................... 59

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for oktober - 69,61 %
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