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PRESIDENTENS HJØRNE
Helgen 14. til 16. september var Jon Petter og undertegnede på Distriktskonferanse i Skien. Vi startet fredags kveld
i halv åtte tiden med hyggelig samvær, og avsluttet med lunsj
på søndag. Ulefoss Rotary Klubb hadde ansvaret for møtet,
som ble gjennomført på en utmerket måte.
Knut Buen underholdt, og flettet foredragene sammen
med diktlesing og felespill.
Distriktskonferansen bar preg av den forferdelige tragedien som rammet USA tirsdag 11. september. Programmet
lørdag startet med ett minutts stillhet til minne om de omkomne. Vi må regne med at det var mange av våre Rotaryvenner der borte som også mistet livet. En slik terror handling mot sivile mål er fullstendig uakseptabelt uansett hva
begrunnelsen måtte være. For oss er det ufattelig at noen
får seg til å planlegge og gjennomføre noe så rått og brutalt.
Jeg håper man klarer å finne frem til de som står bak
ugjerningen, slik at de kan bli stilt til ansvar. Man får håpe
at denne katastrofen bidrar til økt internasjonalt arbeide
med å bekjempe terror.
Det er lett å rope på hevn, men la oss ikke glemme
Rotary´s for mål om å arbeide for internasjonal forståelse og
fred gjennom vennskap over landegrensene. Vi bør tenke
gjennom om det er verdens fattigdom og undertrykkelse,
som er grunnen til at fanatiske terroristledere kan rekruttere mennesker til slike udåder.
Katastrofen i USA satte konferansens tema "Muligheter
og problemer innen global bistand og humanitært arbeid" i
relieff. Tove Strand fra Norad, Jappe Erichsen fra Kirkens
Nødhjelp, Gisle Kavli fra Røde Kors, og Oddmund Wallevik
var foredragsholdere.
Skal man prøve å sammenfatte alle foredragene i ett fellestrekk, må det være at bistandsarbeidet organiseres ut
fra mottakerlandenes ønsker og behov, slik at de føler eier skap til bistandsprosjektene. Hjelp til selvhjelp.
En forutsetning for å lykkes er også at de som yter bistand har lokale kontakter med nødvendig lokal kunnskap
i mottakerlandet. Dette er noe Rotary kan gjøre ved å kanalisere bistand gjennom lokale klubber eller medlemmer. Det
arbeides med flere prosjekter i distriktet vårt, blant annet i
Tanzania og Rwanda.
Det ble lagt vekt på ungdomsutvekslingen som en av
Rotary´s viktigste måter å skape forståelse over landegrenser
på. Det gjorde inntrykk da en av utvekslingsstudentene fra
USA takket for medfølelsen han var blitt vist dagene etter
katastrofen.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

DAY OF TERROR
Rotary´s verdenspresident Richard D King´s motto er
mer aktuellt enn noen gang etter den siste tids fryktelige terrorhandlinger

"MANKIND IS OUR BUSINESS"
menneskeheten - vårt anliggende

ROTARY UTTRYKK.....
CLUB ASSEMBLY
Møte for alle klubbens ledere og komiteformenn for å drøfte
klubbens aktivitet

YOUTH EXCHANGE
Rotarys program for ungdomsutveksling

YEO = YOUTH EXCHANGE OFFICER
Herre, vær så snill å lære oss å le
igjen, men Gud ikke la oss glemme
at vi gråt

Ansvarlig leder for ungdomsutveksling
For året 2001 - 2002 er det Jan Sollid som er YEO i
Holmestrand Rotary Klubb.
Ring Jan hvis du ønsker å være værtsfamilie for vår kommende utvekslingsstudent - DET HASTER!

ROTARY 2002
Frimerke
kr. 5,50

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

FIKK DU MED
DEG AT.....
RI´s ver denspresident
med frue Cherie, gjestet
distriktskonferansen for
D2250 i Bergen - i mai
(Bergenhus Rotary Klubb)
Verdenspresidenten
som er en suveren taler,
showman og sanger, var
ikke snauer e enn at han
åpnet med sang fra musikalen "Oklahoma".
Richard D King kunne også fortelle at hver 8. time startes det en ny Rotary klubb ett eller annet sted i verden.
Han minnet videre om sine grunnleggende hovedmål som
er *At vi alle forstår Rotary, kjenner Rotary og har kunnskap
om alle Rotarys mange program og tilbud. *Rotary må sette
seg høyere mål, høyere enn før. Dette har vi evner til.
Hans utfordring til hver og en var enkel: Du er i Rotary,
men er Rotary i deg?

Litt ydmykhet skader ikke.....
En unnskyldning er en bra måte
å få det siste ordet på

Fødselsdager i Oktober
10. Ulf Sundling......................57 år
31. Sverre Hamer.................... 68 år

VI GRATULERER!

Møteprogram OKTOBER 2001
Mandag 01. Hvordan går det med Holmestrand videregående skole? Ved rektor Kari Thomassen
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Runar Koldberg
Mandag 08. PEIS/KOMITEMØTER - T ema: Verter for
kommende års utvekslingsstudent
Interne (klubbmedlemmer) navneforslag
Eksterne vertsfamilier - navneforslag
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller.
NB! Referat til presidenten - fremmøterapport til sekretær
Mandag 15. 3-MINUTT ved Hans Petter Harestad
Livet på landet i 1930 og 40 årene
ved Kjell Munthe og Sverre Hamer
Ansvarlig: Seniorrådet
Referent: Knut O H Gråthen
Mandag 22. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
Norsk oljevirksomhet i Nordsjøen - hva nå?
ved Tobias Brodtkorp
Ansvarlig: Yrkeskomiteen
Referent: Timmy Breen Nilsen
Mandag 29. GUVERNØRBESØK - DG Anders Skipenes
Spiseaften (sponset) - Husk pent antrekk
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Øistein B Larsen
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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