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PRESIDENTENS HJØRNE
Rotary hjulet ruller videre og vi går inn i ett nytt Rotaryår.
Det 52. for klubben vår.
Den nye verdenspresidenten Richard D. King`s motto for
det kommende året er MANKIND IS OUR BUSINESS (Menneskeheten - vårt anliggende). Selv om vi ikke kan ta hele
menneskeheten innover oss, kan vi bry oss om å ta vare på
de vi møter i vår hverdag, som ser ut til å trenge en oppmuntring eller en hjelpende hånd.
Arbeidet i komiteene går sin gang, og jeg er trygg på at vi
får mange interessante møter utover i året. Det er viktig å
huske at aktiviteten i klubben vil alltid være summen av
alles bidrag, selv om den for hver enkelt av oss vil variere
over tid.
I dette året skal vi gjøre forarbeidet til å ta imot en ny
utvekslingstudent. Noe av det viktigste arbeidet blir å skaffe
vertsfamilier, men like viktig er det at hele klubben støtter
oppom dette slik at "byrdene" og gledene ikke blir forbeholdt noen få.
Til slutt vil jeg takke for tilliten, da jeg ser det som en
stor utfordring å bidra til at den positive holdningen i klubben fortsetter, og håper vi i løpet av året kan ta opp 3 nye
medlemmer.
Alle ønskes en riktig god sommer.

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

Vår nye verdenspresident
2001-2002 -- Richard D. King
Han residerer i Mission San Jose området i
Fremont, California, er gift med Cherie, og
de har to sønner, Rob og Ty.
Rick som han kalles blant venner, er advokat av yrke og praktiserer både i California
og Utah for United States Supreme Court. Han har kapteins rang fra militæret, og han er dessuten mormoner. Det
vil ta for mye plass å skrive alt som står om vår nye RIpresident, men utfyllende biografisk info finner du på:

www.rotary.org/president-elect/biography.html
--------------------------------------

Vårt tidligere medlem Nils Evju døde den
11. juni, 64 år gammel.
Nils ble medlem av Holmestrand Rotary Klubb i
1991. Han var sekretær i to perioder, og han
var president i 1998-1999. Etter eget ønske fra
Nils har HRK isteden for bårekrans, gitt en pengegave til
kreftforskningen. Vi satte stor pris på Nils, og vi vil for alltid
bevare de gode minnene.
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overrekker Viggo
Kristiansen (president i Svalbard
Rotary Klubb) skiltet som skal monteres ved hotelldøren hvor
møtene holdes.
Svalbard er ikke bare verdens nordligste Rotary Klubb,
men også den klubben i verden som ligger nærmest Nordpolen. Klubben ble stiftet 2. juni 2000, ligger i Longyearbyen distrikt 2270, og har 28 medlemmer.
1500 norske bor på Svalbard og det sies at lave skatter
kompenserer for et klima som har en permafrost helt ned til
450 meters dybde.
Som motpol kan vi nevne at verdens sydligste Rotary
Klubb ligger på Base Marambio-Antártida i Antarktis. En
Argentinsk vitenskapelig og meteorologisk base. Den ble
chartret i 1997, har 23 medlemmer, og er distriktsløs.
Med datalinjen som referanse i distrikt 9920 ligger verdens østligste Rotary Klubb, Nuku`alofa, Tonga. Også i distrikt 9920 ligger en 26 medlemmers klubb som heter Apia,
Samoa, og dette er verdens vestligste Rotary Klubb.
Rotary er således representert i alle verdens fire hjørner.

ROTARYS STØRSTE KLUBBER....
163 klubber verden over har mer enn 200 medlemmer
hver. Disse klubbene ligger i Argentina, Australia, Brasil,
Canada, Chile, India, Japan, New Zealand, Puerto Rico, USA
og Uruguay. Av disse 163 klubbene er 143 i USA.
9 klubber, alle i USA, har mer enn 500 medlemmer hver.
De har et medlemstall fra 506 i Cincinnati, Ohio, og opp til
710 i Seattle og Washington.
Mens USA har de største klubbene, gjør andre land krav
på å ha flest klubber innenfor en by. Seoul leder med 159
klubber og et medlemstall på 4500. Tokyo by har 138 klubber med mer enn 9100 Rotarianere. Taipei er en annen by
med 107 klubber.
En annen målemåte er gjennomsnittstørrelsen på klubber i forskjellige land. I Italia er gjennomsnittstørrelsen på
klubbene 57,2 medlemmer. Sveits har 54,6, Sverige 54,4,
Japan 52,2, og i USA er gjennomsnittstørrelsen på klubbene 51,5 medlemmer.

Du vet du er i ferd med å bli gammel når du bøyer deg ned for å
knyte skolissene og lurer på om det
er noe mer du kan gjøre med det
samme du er der nede
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BÅTTUREN VAR PRIMA...
31 i tallet, med damer og sitteunderlag under armen, møtte forventningsfulle opp i
et strålende sommervær.
Hermelin med Folke ved roret tok oss nok
engang ut på fjorden. Også denne gangen
til sydenden av Kommersøya hvor vi fikk
oppleve svaner i synkrondans, og måker
som oppførte seg som dyr.
Botanisk rusletur med Håkon er alltid en
opplevelse og noe vi setter stor pris på.
Takk til Terje K + Nina som vartet opp med
nydelige reker og hvitvin. Synd det er et år til neste gang.

Sunn sans er en samling fordommer
anskaffet siden 18 års alderen

Godt å høre at det fungerer fint etter "reparasjonen".
Ønsker du skyss til møtene så er vi mange som gjerne stiller opp. Det er bare å ringe undertegnede - Olav

Fødselsdager i JULI
Holmestrand Rotary Klubb
Ole Søby
Reidar Næss
Alv Smith Johansen

52
47
63
45

Sommermøtene i år avviker
noe fra tradisjonen.
Det første blir hjemme hos
Ole Hermann hvor det blir enkel servering.
De andre blir på forskjellige
steder ute i naturen. Alle starter kl. 19oo. Hver enkelt sørger for medbrakt mat og
drikke. Husk å ta med "fruen".
Mandag 02. SOMMERMØTE hjemme hos
Ole Hermann Nordby
Solbakken 14, Holmestrand
Mandag 09. SOMMERMØTE ved Orebergvannet
Møtested Hillestad Kirke. Ta med termos med
kaffe/te, litt nistemat og sitteunderlag

Helge er på beina igjen - og det er vi glade for Helge.

06.
07.
26.
29.

Møteprogram JULI 2001

år
år
år
år

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for mai - bare 56,73 % ?

Mandag 16. SOMMERMØTE på Eplerød Skytterbane
Skytetrening for den som ønsker - ved Einar.
Husk kaffe/te, litt nistemat og sitteunderlag
Mandag 23. SOMMERMØTE ved Korsjøen (Korsjøvannet)
Møtested Hillestad Kirke. Ta med termos med
kaffe/te, litt nistemat og sitteunderlag
Mandag 30. SOMMERMØTE på Sandsletta i Våle
Ta med termos med kaffe/te, litt nistemat og
sitteunderlag (kanskje noen vil ta et bad ?)
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.
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