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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !
Det er et mirakel som kalles vennskap, som bor i hjertet.
Du aner ikke hvordan det skjer eller hvordan det oppstår,
men du får den positive følelsen det gir og blir klar over at
vennskap er en av menneskehetens mest verdifulle gaver!
Venner oppmuntrer oss, de får oss til å smile og til å
lykkes. De låner oss øre, gir oss et oppmuntrende ord, og
de vil alltid være åpne overfor oss. Gjør deg selv en tjeneste,
vis dine Rotaryvenner hvor stor pris du setter på dem.
Et av verdenspresident Frank J Devlyn´s mål for 20002001 lyder som følger: Gi fremstående klubbmedlemmer
i Rotary hedersbevisning.

Paul Harris Fellow
er Rotarys utmerkelse og
hedersbevisning. Gledelig
er det at jeg i min presidentperiode har kunnet tildele
Johan Svele hedersbevisningen PHF for det arbeide
han har gjort for HRK innen det private næringslivet - for idretten - og for
sitt glødene engasjement i
lokalsamfunnet. At han i
en alder av 69 påtok seg
ordførervervet og politiske
oppgaver for 4 år (foreløbig),
er ikke mindre imponerende.
Johan har vært medlem i HRK siden 1958 (43 år). Han
var president i 1966-67, og han er vel den i klubben som
har hatt bredest kontakt med Rotarianere og Rotaryklubber
verden over.
HRK har så langt gitt utmerkelsen Paul Harris Fellow til:
Jon Holten (d) - Erik Ekeli - Ingvar Grønnerød - Kåre Holt
(d) - Per Jan Jørgensen og Johan Svele. Totalt 6 PHF, 5 til
medlemmer av klubben, og 1 ikke medlem (Kåre Holt).
Klubbens PHF utmerkelser har gjennom årene gitt en
bra slump penger (USD 6000,-) til Rotary Foundation. Som
kjent går midlene til ungdomsutveksling - utdannelsestipend
- handicamp - humanitære hjelpeprosjekter, og ikke minst,
bekjempelse av polio som er Rotarys flaggsak. Det startet i
1985 hvor 125 land hadde denne fryktede sykdommen.
Rotarys vaksinasjonsprogram skal gjøre det mulig å erklære
verden helt poliofri i 2005. Det er i hvertfall målet.

Med Rotaryhilsen - Olav
Erfaring er en streng læremester
som gir deg prøven først og kunnskapen etterpå....

Service
Above
Self

Det lysner - og vi
som ikke har "basket
oss trøyte" på ski i fjellheimen, har nå kjempet
oss igjennom den hardeste vinterperioden med
helt andre sysler enn
skigåing.
I modellflygerens
vinterlige fritidsverden er det viktigste spørsmålet om høyde
og sideroret beveger seg når gradestokken kryper ned til
10-15° minus. Ja selv presidenter bygger modellfly.
Uansett hvilken hobby du har, om du driver med hest,
ski, skøyter eller annet - det er viktig å ha noe å fylle (fri)tiden
med. For å si det med Davy; Ha en aldeles glitrende mars
måned og gå ikke glipp av solen som stiger høyere på himmelen for hver dag som går nå.

FACTS & INFO.......
Guvernørens månedsbrev for februar ligger på "nettet"
www.rotary.no/d2290 eller www.rotary.no/holmestrand/
Les om: Rotary mot vold, brilleinnsamling, distriktets eldste
Rotarianer, samarbeid over landegrenser m.m.

Mette Kreis og Zürich = SERVICE
En fantastisk imøtekommende og hyggelig Mette Kreis
på RI´s Europa kontor ordnet opp med utstedelse av Paul
Harris Fellow på under 2 uker.
Det som normalt skulle ta 4-6 uker ble ordnet på rekordtid. Jeg ringte Zürich den 17. januar og ba om å få
tilsendt søknadsskjema for PHF utmerkelsen for om mulig
å kunne gi Johan Svele denne på 70 års dagen 14. februar.
Søknadsskjema kom pr. fax samme dag, og etter snaue
2 uker kom PHF´en med kurerpost - i god tid før jubileet.
Zürich-kontoret står til tjeneste for alle Rotarianere
som har spørsmål som går på Rotarys Internationale virksomhet. Nå har vi testet det selv. Godt å vite at vi har mennesker som Mette Kraus som ordner opp i "andre enden".

Inner Wheels distriktssamling - 10. og 11. mars.
For andre gang på åtte år arrangeres distriktets årsmøte
i Holmestrand. President Olav er invitert til åpningssermonien med deltakelse på etterfølgende lunch, og til festmiddagen om kvelden.
Inner Wheel distrikt 29 er uten tvil en aktiv og arbeidsom kvinneorganisasjon. Årets distriktspresident er Anfrid
Sagen, og Valgjerd Lindefjeld er distriktssekretær.

Bjørn N har jobbet med hjemmesiden
Ta en titt på www.rotary.no/holmestrand/
og se at det går fremover med websiden vår. Fin har den blitt, og på
neste styremøte skal det diskuteres
hva som skal legges ut av informasjon om klubben på nettet.
It´s a jungle out there - det er ikke alt vi ønsker skal være åpent.

ROTARY 2001
Frimerke
kr. 4,50

CREATE AWARENESS
TAKE ACTION

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

Rotary Foundations
humanitære program
Healt, Hunger and Humanity (3-H) Grants
Dette er "large scale" ett til tre års hjelpeprosjekter som
går på helse, hjelp til sultkatastrofer, og bedring av fattige
menneskers levekår.
Siden 1978 har Rotary gjennomført 250 slike prosjekter
i 61 land til en samlet kostnad på US$ 68 millioner (ca. 600
millioner norske kroner).

Rotary er hva Rotarianere gjør

Møteprogram MARS 2001
Mandag 05. Med sjøforsvaret inn i 21. århundre
ved Kontreadmiral Kjell Birger Olsen
Ansvarlig: Program/Yrkeskomiteen
ved Svein Otto og Terje A
Referent: Jan Sollid
Mandag 12. Byutvikling - fjellveggen - jernbanen - ny havn
Ansvarlig: Samfunnstjenesten v/Hans, Terje K
Referent: Knut O H Gråthen
Mandag 19. Gullhaug Idrettslag - Hva gjøres i det
lokale miljøet ved Helge Guttormsen
Ansvarlig: Programkomiteen ved Alv
Referent: Alv Smith Johansen

Vi som er friske - glem ikke våre syke medlemmer!
En telefon, et besøk, er en oppmuntring det settes pris
på i en hverdag som ikke alltid er like lett for den som har
sykdom å stri med. God bedring og solrike dager til dere.

Mandag 26. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
EGOFOREDRAG ved Arne Lunde
Sosialt samvær med kaffe/te og kake kr. 15,Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Arnstein Aas

Fremmøtestatistikk for januar 74,52 %.

Redaktørens
håpefulle uttrykk.....
Hver eneste dag løper han til postkassen for å se etter stoff og innlegg til
månedsbrevet. Selv om det går greit å
forfatte dette "enkle skriftet" så hadde
det vært utrolig hyggelig om NETTOPP
DU kunne komme med meninger, tanker, ideer, "stev", dikt, vitser, konstruktiv kritikk, what so ever....
Mangfoldet er viktig og det hadde vært
utrolig hyggelig å få en "lapp", brev, eller e-mail fra deg.
Innlegg til månedsbrev nr. 4/2001 sendes redaktøren -

senest mandag 19. mars:

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

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: htrykop@online.no.

Fødselsdager i MARS
02.
08.
14.
27.
28.
29.

Bjørn Gustavsen
Ole Hermann Nordby
Erik Ekeli
Einar G Løken
Håkon Fæste
Arnstein Aas
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62
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VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 3/2001 ER SPONSET AV:

Salg av håndholdte PC`er
Havnegaten 7 - 3080 Holmestrand
tel 33 09 94 00
fax 33 09 94 10

e-mail: ideinfo@idedata.no

web: www.idedata.no

