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PRESIDENTENS HJØRNE
I enkelte butikker i Oslo har man i følge Aftenposten allerede startet opp med julesalget. Dette virker vel tidlig på
meg, men det minnet meg om at allerede i løpet av neste
måned bør forslag til nytt styre for neste Rotary år være
klart, da styret skal velges før vi tar juleferie. Rotaryhjulet
ruller videre.
I styremøtet den 15. september ble det bestemt å forespørre 3 kandidater om de kunne tenke seg å bli med i klubben vår. Navnene på kandidatene er vedlagt utsendelsen av
dette månedsbrevet. Hvis ikke noen i klubben har motforestillinger mot kandidatene vil de bli forespurt. Målet vårt er
3 nye medlemmer i dette Rotaryåret. Jeg tror alle de foreslåtte vil passe godt inn i klubben.
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UNGE ROTARIANERE I ARGENTINA
Til tross for at Latin Amerika har en ung befolkning er
det relativt få Rotary klubber med gjennomsnittsalder under 40 år. Past RI president Luis V Giay, ble selv medlem av
Rotary i en alder av 22 år. Giay´s 29 år gamle sønn Gustavo
er chartermedlem i en ny Rotaryklubb i Argentina hvor
gjennomsnittalderen er 30 år. "Unge" klubber som dette
sies å være flinke og kostnadsbevisste. De jobber aktivt
med barne- og ungdomsprosjekter. De sponser også Rotaract
klubber og er aktive i RYLA seminarer.

Et annet mål vi satte oss er å sende ut en student. Fristen for dette er nå 1. november. Det ser ut til at vi skal få til
dette til tross for den spente situasjonen med terror og usikkerhet som preger oss alle akkurat nå. Det er lett å forstå
at både foreldre og studenter er usikre.
Forrige helg fikk jeg den triste beskjeden om at sønnen
til Kjell, - Dag Ivar Munthe døde natt til søndag. Det vekker
både sorg og ettertanke når en mann i beste alder blir syk
og går bort så brått. Vi føler med Kjell og familien i den
tunge og vanskelige tiden de har nå.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

ROTARY UPDATE
MEDLEMSØKNING
Medlemstallet verden over økte med 7942 medlemmer i
2000-2001. Dette er den første registrerte medlemsøkningen
siden 1997 og representerer en økning på 0,67 prosent.
ØKNING I ANTALL KLUBBER
Rotary International chartered Rotary klubb nummer 30.000
i juni måned 2001. Klubben er Jilotepec i Mexico.
Pr. dags dato er det nå 30.149 Rotary klubber verden over
med 1.188.492 medlemmer i 163 land.
ROTARY I KINA
Rotary International har gitt status til klubber i Beijing og
Shanghai hvor Rotarianere har hatt klubbmøter i henholdsvis fire og to år allerede. Ingen av klubbene er offisielt
chartered grunnet myndighetenes holdning til ikkestatlige
organisasjoner.
GIR FROKOSTMØTER MEDLEMSØKNING?
Interessant er det å lese at Evergreen Rotary Klubb i distrikt 5450 i Colorado USA, har øket sitt medlemstall fra 33
medlemmer i 1997 til 102 i dag. Klubben flyttet møtestedet
til en mer sentral beliggenhet, og la om møtetidspunktet fra
kveldsmøter til frokostmøter. Now, "members are geared up
to really make a difference", sier president Mark S Williams.

bildet viser medlemmer av "unge" Caracas Rotary Club foran
et barnehjemsprosjekt som de støtter opp om.
Vil det bli lettere å få unge mennesker engasjert i Rotary
ved å styre våre pr osjekter mer i retning av bar ne- og
ungdomsarbeide? Er det veien å gå for å få inn 30-åringer,
eller hva er det vi vil med Rotary i fremtiden??? red.
-------------------------------------------

The Race to Reach the Last Child
heter en video om det pågående PolioPlus arbeidet verden over. Det er et imponerende arbeide også.
I 1988 var det 350.000 tilfeller av polio, mens det i år
2000 er kun 3.500 tilfeller igjen. Litt enkel prosentregning
forteller oss at antall poliotilfeller er redusert med 99% siden 1988.
Initiativet for hele dette gigantprosjektet er blitt ledet av
Rotary International, World Health Organization (WHO),
United Nations Children´s Fund (UNICEF), og US Centers
for Disease Control og Prevention (CDC).
Bare siste året er 550 millioner barn under 5 år, i 82
land, blitt vaksinert mot polio.
Det gjenstår fremdeles å takle den ene prosenten som
gjenstår, derfor er det viktig at vi fortsetter å gi penger til
Rotary Foundation.

One of the greatest pleasures in
life is doing what people say you
cannot do
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

En annerledes Rotary klubb........

Møteprogram NOVEMBER 2001
Mandag 05. Hvordan det er å være bedriftsleder
på Svalbard?
Ved Robert Hermansen
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Arne Lunde
Mandag 12. PEIS/KOMITEMØTER
Tema: Møteprogram for januar - juni 2002
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller.
NB! Referat til presidenten - fremmøterapport til sekretær
Mandag 19. 3-MINUTT ved Arne Martin Huseby
Den nye sykehusreformen
ved Amund Rudlang
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Knut O H Gråthen

I Seoul´s Silicon Valley ble det i mai i år stiftet en Rotary
klubb med 45 medlemmer bestående av 30-40 åringer med
klassifikasjoner kun innen computer, programmering, finans, telekommunikasjon etc. Litt utenom Rotary prinsippet om at flest mulig yrker skal være representert i klubben. Klubbens president uttaler at flere slike "internetventures-related" Rotary klubber vil bli etablert.
Legg merke til den stramme regien på møtene.

Mandag 26. Leger uten grenser
Rakel Ludvigsen forteller
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Bjørn Nymoen
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 November
01. Lars Tveito........................ 46 år
04. Olav Georg Dalseth........... 58 år

Fremmøtestatistikk for september - 74,52 %
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