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PRESIDENTENS HJØRNE
September er ungdoms og aktivitetsmåneden. Jeg vil
minne om arbeidet med utvekslingsstudenten som vi skal
ta i mot i august 2002.

Service
Above
Self

Kort fra vår
student i
Tyrkia.....

Dersom det er noen i klubben som har eller kjenner ungdom som kunne tenke seg å reise ut kan de henvende seg til
Jan Sollid i Internasjonal komite. Søknadsfristen er 1. oktober. De bør være mellom 16 og 18 år når de reiser ut i
august 2002.
I tillegg til opplevelsen de enkelte ungdommene får, skaper det en økt forståelse for andre kulturer og levemåter.
Det er å håpe at ungdomsutvekslingen på sikt kan være
med på å lette arbeidet med å skape fred og bedre leveforhold på kloden vår.
En annen effekt er at ungdomsutvekslingen er med på å
gjøre Rotary bedre kjent, og er dessuten god markedsføring.

Sigbjør n Jacobsen
søkte på tur gjennom
Rotary´s sommerprogram. Det var 72 turer å velge i, og Sigbjørn valgte Tyrkia.
Sigbjørn skriver: Hei Olav m/familie, Her er jeg i Tyrkia! Det
er veldig varmt, 30-40° og fuktig. Jeg har møtt mange hyggelige mennesker, og vi besøkte et gammelt kloster - SUMELA (bildet). Jeg bor i et
sommerhus ved Svartehavet, hos en veldig vennlig vertsfamilie, som dessuten har lært meg litt tyrkisk. Vi bader endel også. Det kan være litt
vanskelig å kommunisere med familien fordi de snakker lite engelsk, men
ellers er alt topp!!! Tusen takk for underskriftene som fikk meg hit.

Når vi nærmer oss september er ferien avviklet for de
fleste og hverdagen tilbake for fullt. Kanskje er det derfor
september kalles aktivitetsmåneden i Rotary sammenheng.

Hilsen Sigbjørn
Har du ungdommer i huset selv, eller kjenner du noen
som er reiselystne - benytt anledningen å søk på turer neste år.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

En titt på Rotary´s stiftere
Referat fra styremøte 6. august
Ole Johan, Terje A, Martin, Per Jan, Arne Martin, Jan,
Håkon, Ole Hermann, Olav, Jon Petter (understreket møtte)

AGENDA:
1. Budsjett for 2001/2002. Vedtatt uten endringer.
2. Møteprogram for høsten. Det meste er "i box", men
noen programkvelder mangler og bør på plass snarest.
3. Distriktskonferanse Skien 14.-16. september.
President Ole Johan og sekretær Jon Petter deltar.
Andre må gjerne bli med, men må da betale selv.
4. Behov for nye medlemmer? Det var enighet om at klubben bør styrkes med 3 nye medlemmer. Vi har noen kandidater i "banken", men vil gjerne ha flere forslag, og da gjerne
på yngre (35+) kandidater.
5. Eventuelt. Utvekslingsstudent. Se presidentens hjørne.

STOR TAKK til
Tiden flyr, og første gang vi var på E18 befaring var i mai
1999. Hele 40 deltagere var vi i bussen nå sist mandag, og
vi fikk se en E18 som snart er klar til åpningen. Stor var
overraskelsen da vi tok en "stopp" på serviceanlegget ved
Island. Her ble vi møtt av Jorunn og Bjørn bak et "berg"
med nystekte varme vafler, syltetøy, kaffe og mineralvann.
Et kjærkomment innslag som vi alle satte stor pris på.
En fin Rotary tur. Takk også til Håkon og Øivind for
arrangementet og transport fra vårt lokale buss-selskap.

Paul Harris er den mest kjente av de fire "founding
members". Men uten Silvester Schiele, Gus Loehr og Hiram
Shorey, ville nok ikke Rotary Club of Chicago blitt startet.
Disse fire menn møttes på Loehr´s kontor, Room 711 i
Unity Building den 23. februar 1905, for å stadfeste det første offisielle Rotary møte.
Ingen av de fire hadde tanker om at dette senere skulle
bli en verdensomspennende internasjonal organisasjon.
Tanken var å bygge vennskap og "small-town camaraderie"
mellom forretningsmenn innen Chicago området.
Harris var advokat, Loehr gruveingeniør, Schiele kullhandler og Shorey skredder og handelsmann.
To uker senere holdt de det andre møtet på Harris sitt
kontor, nå med Harry Ruggles, kjent som "the fifth Rotarian",
og eiendomsmegler William Jensen og Albert White som var
pianoprodusent. Ruggles som var boktrykker, var den som
kom på ideen og startet med sang på klubbmøtene.
Paul Harris var ikke den første presidenten i klubben.
Denne æren fikk Schiele som ble Rotary´s første president
på det tredje klubbmøtet.
Navnet ble Rotary, basert på at de tre første møtene ble
holdt på tre forskjellige steder.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Møteprogram SEPTEMBER 2001

Vi holder stand - gj.snittalderen = 56 år
Vi er pr. dato 52 medlemmer i Holmestrand
Rotary Klubb. Yngstemann er fortsatt
Terje Karlsen 42 år. Vårt eldste medlem er
Ingvar Grønnerød med sine 92 år.
Klubbmedlemmenes totale alder er
nå 2958 år.
Deler vi dette på 52 medlemmer
får vi en gjennomsnittsalder på
56,88 år.
Snittalderen de to foregående år var:
56,49 i fjor, og 57,24 året før.

Mandag 03. SELG HYTTA, kjøp småbruk og bli bonde!
Om endringer i konsesjons og odelsloven
ved Huseby og Claus Frimann Dahl
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Øivind Haugen
Mandag 10. 3-MINUTT ved Trond Frøyland
Bredbånd - I turbofart inn i en digital verden
ved Bjørn Nymoen og partnere
Ansvarlig: IT-komiteen
Referent: Arne Martin Huseby

Målingen er utarbeidet av Olav
Hvis du har blitt for gammel til å
følge med i tiden har du
sannsynligvis alltid vært det

BETINGELSER for MEDLEMSKAP
Vi er oppfordret til å finne nye kandidater, og de som skal
bli medlemmer av Rotary må: ✔ være voksne personer med
god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke ✔
inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/bedriften/organisasjonen ✔ være personlig, aktivt virksom innen
det yrket/den klassifikasjon som vedkommende dekker ✔
ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense (Holmestrand - Våle - Hof).
NB! Vær oppmerksom på at kandidatene som foreslås,
IKKE SKAL KONTAKTES om eventuelt medlemskap før etter at klubbens medlemmer har hatt anledning til å uttale
seg, og forslaget er godkjent av styret.
Send forslagene til president Ole Johan, eller til
formannen i Klassifikasjonskomiteen - Olav

Mandag 17. Presentasjon av UTVEKSLINGSOPPLEGG
med tidligere studenter og skoleungdom
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Terje Karlsen
Mandag 24. 3-MINUTT ved Erik Ekeli
LEDIG TIME
Ansvarlig: Møte- og kameratskapskomiteen
Referent: Steinar Jørgensen
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 September
01. Øistein B Larsen................... 53 år
23. Martin Westbye..................... 49 år
25. Torstein Sagen...................... 61 år

VI GRATULERER!

Fremmøtestatistikk for juli - 45,77 %
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