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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !
Så er vi i mai måned allerede
og mye av forberedelsene til et nytt
Rotary år er allerede godt igang.
Ole Johan, incoming president
2001/2002, skal delta på PETS
(President Elect Training Seminar)
den 4. og 5. mai i regi av Gimsøy
Rotaryklubb, Skien. Deltakelse
på PETS er obligatorisk, og en forutsetning fra Rotary
Internationals side for å kunne tiltre som president.
Allerede nå vil jeg minne komiteformenn og andre om
PROTOKOLLENE. Her skal Rotaryårets og komiteenes aktiviteter behørig noteres ned for å sikre klubbens historie.
Protokollene skal skifte eiere og overleveres på møtet den
28. juni (presidentskifte). Bruk ikke "skippertaksmetoden",
men gjør forarbeidet allerede i dag.

Med Rotaryhilsen - Olav
---------------------------------------------------------

Vi har fått en utmeldelse.....
Jeg siterer brevet som er datert 24. april 2001:
Holmestrand Rotary Klubb v/President Olav Dalseth
Grunnet min alvorlige sykdom, finner jeg det riktig å melde meg ut
av klubben. Jeg takker for mange hyggelige og fine møter - og ønsker
klubben lykke til videre med arbeidet. Med beste hilsen Nils Evju.
Jeg er sikker på at jeg har alle medlemmene med meg
når jeg sender en stor takk til Nils for det arbeidet han har
nedlagt for klubben i årenes løp. Nils har vært et meget
aktivt medlem i HRK siden 1991. Han har vært sekretær i
to perioder, og var president i 1998-1999. Det er trist å
motta utmeldelsen, men den mottas med stor forståelse og
aksept. Vi ønsker deg gode dager i tiden fremover Nils.
Med hilsen fra HRK - Olav (president)

FRODE ER PÅ PLASS IGJEN.....
Livet får liksom et helt annet perspektiv, og våre små
hverdagsproblemer blir ganske så uvesentlige når Frode står
der og forteller om sin tøffe hverdag og sykdom. Ting som vi
andre har lett for å klage på blir som ingenting å regne når
vi ser hva livet så urettferdig kan bringe med seg.
Godt å ha deg tilbake på møtene igjen Frode - vi har
savnet deg.

NYTT MEDLEM.....
Tobias Brodtkorp som er flyttet til Holmestrand, ble tatt
opp som medlem i Holmestrand Rotary Klubb mandag den
2. april. Medlemsskapet er en meldt overgang fra Lier Øst
Rotary Klubb som var Tobias sin tidligere klubb.
Velkommen til oss Tobias. Vi ser frem til å bli bedre
kjent med deg i tiden som kommer.

Service
Above
Self

EMNE - en verden.....
Hvis vi så verden, som et sted, hvor det kun var en landsby
med nøyaktig 100 mennesker ville den se omtrent slik ut:
Det ville være 57 Asiatere, 21 Europeere, 14 fra Amerika
(nord og sør), og 8 Afrikanere.
52 ville være kvinner, 48 ville være menn
70 ville være ikke-hvite, 30 ville være hvite
70 ville være ikke-kristne, 30 ville være kristne
89 ville være heteroseksuelle og 11 ville være homoseksuelle
6 mennesker ville ha 59% av halve verdens rikdommer - og
alle 6 være fra USA
80 ville ikke bo i et hus, 70 ville ikke være istand til å lese,
1 ville være nær døden, 1 ville være nær fødselen, 1 (ja, kun
1) ville ha en utdannelse mere enn grunnskolen, 1 ville eie
en computer
Hvis man ser på vår verden ut fra et slikt kompakt synspunkt, blir behovet for aksept, forståelse og utdannelse, plutselig mer tydelig.
Litt mere å tenke på:
Hvis du våknet opp i morges, og følte deg mere
frisk enn syk, så er du
heldigere enn en million
mennesker, som ikke
overlever denne uken.
Hvis du aldri har opplevd faren ved krig, redslen ved tortur eller smerten ved sult, så er du
foran 500 millioner mennesker rundt i verden.
Hvis du kan gå til et
kirkemøte uten å frykte terror, arrestasjon, tortur eller død
- så er du bedre stilt enn tre milliarder mennesker rundt i
verden.
Hvis du har mat i kjøleskapet, tøy i skapet, tak over hodet,
og et sted å sove, så er du rikere en 75% i denne verden.
Hvis du har penger i banken eller i lommeboken din, og penger liggende et sted, så hører du til blant verdens rikeste 8%.
Hvis dine foreldre er i live og fortsatt gift, så er du meget
heldig.
Hvis du kan lese denne beskjeden, så er du heldigere enn
over to milliarder i denne verden - som slett ikke kan lese.

If it is not right dont do it,
If it is not true dont say it

No matter how often we say that money doesn´t
bring happiness, we´re always willing to give it
another chance

ROTARY 2001
Frimerke
kr. 4,50

CREATE AWARENESS
TAKE ACTION

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

Referat fra Styremøte 26. mars 2001
Olav, Ole Johan, Terje A, Jon Petter, Per Jan, Arne Martin,
Jan, Terje K, Bjørn G, Bjørn N, Øivind, (understreket møtte)
AGENDA:
1. Web - utforming - Innhold
Bjørn N viste våre websider på "storskjerm" direkte fra nettet. Det er lagt ut info om møtested/tid, og organisasjonskart med medlemsnavn. Styret får i tillegg telefonnummer
og e-mail adresser påført. Månedsbrevet og programoversikt
legges ut hver måned. Det er opprettet linker til distriktet,
norden og Rotary International. Det planlegges også å vise
vår 50-årige historie med utdrag fra jubileumsboken.
2. Økonomien til nå
Per Jan orienterte. Vi er "on scedule". Noen mindre overskridelser på utgiftssiden. Et par av medlemmene "henger
etter" med kontigenten fra i fjor og bes innbetale denne
omgående. Det er satt av kr. 10.000,- til utvekslingsstudent.
3. Klubbvimpler
Vi er tomme for vimpler og det ble besluttet å bestille 100
vimpler fra Bislet Trading. Samme design og utforming som
de foregående slik at vi holder på tradisjonene i så måte.
4. Båttur 18. juni - invitere med Inner Wheel
Stor stemning for å invitere medlemmer av Inner Wheel med
respektive. På tide vi får gitt noe tilbake for de hyggelige
møtene vi har vært på med Inner Wheel damene.
5. Medlemssøknad (overgang) - Tobias Brodtkorp
Tobias Brodtkorp ble innvilget overgang fra Lier Øst Rotary
Klubb til Holmestrand Rotary Klubb. Vi er dermed 53 medlemmer i klubben.

Møteprogram MAI 2001
Mandag 07. BØRSEN - sett fra innsiden
Ved børsdirektør Sven Arild Andersen
Ansvarlig: Yrkestjenesten v/Terje Andersen
Referent: Magne Aven
Mandag 14. Peis/Komitemøter - nye komiteer 2001-2002
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller
Tema: Program for neste halvår juli - des
NB! NB!....
NB!....Referat: til incoming president Ole Johan
NB! NB!....
NB!....Fremmøterapport: til sekretær Jon Petter
Mandag 21. 3-MINUTT ved Øistein B Larsen
LEDIG TIME
Sosialt samvær med kaffe/te og kake kr. 15,Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Ole Hermann Nordby
Mandag 28. BUSSTUR med damer til FOSSESHOLM
(Vestfossen) Herregård og Industrimuseum
Det er anledning til å få seg en matbit på stedet.
Pris (overkommelig) avhenger av deltakerantall.
NB! NB!....
NB!....Avreisetidspunkt: 18oo fra hotellet
Forhåndspåmelding snarest til Terje Andersen
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Kjell Munthe

Fødselsdager i MAI
02.
06.
10.
10.
11.
14.
22.
31.

Jon Petter Helgestad
Svein Otto Schjerven
Øivind Haugen
Bjørn Nymoen
Timmy Breen Nilsen
Amund Rudlang
Max Trandem
Frode Bakken

45
53
50
53
56
54
45
44

år
år
år
år
år
år
år
år

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.

Fremmøtestatistikk for mars 76,92 %.

VI GRATULERER!
Innlegg til månedsbrev nr. 6/2001 sendes redaktøren -

MÅNEDSBREV 5/2001 ER SPONSET AV:

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

Holmestrand Trykk & Kopi AS

senest mandag 21. mai:

Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

