MÅNEDSBREV 12/2004
DESEMBER - måned

es
an les
b r ev k
s
d
e
n
må
.no
.rotary
n ø r en s
Guver www.d2290

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.rotary.no/holmestrand/
MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - MANDAGER KL. 1900.

Presidentens Hjørne
God Rotary julemåned til alle
Det er to ting som kommer brått
på mange av oss hvert år: den første
snøen, og julaften.
NÅR DEN FØRSTE SNØEN LA SEG:
I år som i fjor som året før der igjen lå
det lastebiler fra Polen i grøfta i Våleveien. Og Bilbjørn var på plass i år
som i fjor som året før der igjen å dro
de opp. På samme måte som jeg lette
etter snøskuffa. Hvor i h... var den
blitt av? Egentlig skulle jeg ha måkt
for lenge siden, for Nina har mast om
en voksende kant ved innkjørselen
Kris Kyriacou
som var vond å kjøre over - akkurat
som i fjor som året før der igjen etc.... Og snøskuffa er borte
så jeg måtte kjøpe ny i år som i fjor etc. He-he det er rart
hvordan ting gjentar seg - og spesielt etter at man er blitt
godt voksen - da husker man liksom igjen tingene år for år.
OG JULAFTEN: Man kan si det samme om julaften, julepresanger etc. Man vet man skal kjøpe presanger, ribbe,
juletre etc., men får man gjort det i god tid tro? Nei da - det
blir nok sent på lille. Enda godt det var en fremsynt person
som fant opp lillejulaften for lenge siden - han hadde nok
den samme erfaringen!! Jeg tror det var en han - jentene
har liksom flere dager enn oss virker det som - de er nesten
alltid ferdige før vi får begynt... eller er det bare jeg som er
sånn? Vel - det var noen betraktninger om julen.
RE ROTARY KLUBB har blitt stiftet. Det ble feiret
med en flott chartermiddag i lokalene til Re Golfklubb med
DG, eksterne presidenter og medlemmene i den nye klubben. "Vår" Ole Søby ble innsatt som charterpresident og
fikk med seg 23 øvrige medlemmer, hvorav 9 damer. Vi
ønsker Re Rotary Klubb og Ole lykke til videre.
OPPTAK AV NYE MEDLEMMER 20. desember. Det er
Bent Stenberg 50, Beint Saaghus 41 og Hans Arne Risnæs
47 som har vært reflektanter i en periode. Det er viktig at
fadderne forbereder dette og at flest mulig av klubbens medlemmer stiller for å ønske de nye medlemmene velkommen.
Vi legger opp til en verdig og stilfull chartering.
1000 ÅRS STEDET. Arbeidet med innsamling av 1 mill
kroner har kommet godt i gang. De som er aktivt med er
Øistein, Bjørn N, Jan og Terje K fra Rotary. Per Kr. Hegg fra
RT, Mette Marit Bie Sørum, Arne Lunde Rådmann og Einar
Nålby fra Småbåthavna DA. Tiltakene skal være definert og
klargjort til nyttår, så må salg av sponsorpakker og kulturaktiviteter klargjøres. Dette blir garantert et spennende prosjekt. Bjørn N og undertegnede var på besøk hjemme hos
kunstneren Asbjørn Høglund i hans atelier ved vannkanten
på Nesodden. En fantastisk opplevelse både naturmessig
og med kunstneren. "NYSKJERRIG" har en godt gjennomtenkt historie som vi må få kunstneren selv til å fortelle på
et møte over jul - det kan bli en opplevelse.
MINNER OM 100 ÅRS FESTEN 5. februar. Dette er
eneste mulighet man har til å delta på en Rotary 100 års
happening. Ikke la muligheten gå fra dere. Det blir Holmestrand og Sande RK som feirer sammen.

ØNSKER ALLE EN FIN JULEMÅNED - Terje K president
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Education
Centre

av Øistein

"Utdanning er den eneste langsiktige løsning på verdens
fattigdomsproblem." Denne uttalelsen er det bred enighet
om - og Holmestrand Rotary Klubb´s lille bidrag til dette er
vårt engasjement i Nsimbi Edcation Centre.
Vi har fått tilbakemelding fra skolen om at de setter stor
pris på det bidrag vi har sendt, og vi har fått spesifiserte
oppgaver over hva som er kjøpt for midlene vi bidro med. Vi
kan derfor trygt si at i dette tilfelle kommer hjelpen frem og det uten noen "administrasjonskostnader".
Nsimbi Education Centre ligger på landsbygda i Uganda
- ca. 45 minutter med bil fra flyplassen Entebbe. Det vil si
- 45 min dersom veiene er fremkommelige - og det er de
ikke alltid. Skolen har 140 elever, 9 lærere, 12 andre ansatte og 2 kokker.
Det betales skolepenger (kr. 96,- pr.år) og ved skolestart
i høst var det 21 elever der foreldrene ikke hadde råd til å la
barna fortsette på skolen. Dette ble heldigvis løst ved bidrag fra Norge.
Undervisningen foregår i meget enkle klasserom eller
utendørs. Det er mangel på det meste: Skolebøker, kulepenner, skrivepapir - ja, behovlisten er lang som en norsk
vinter. Det man ønsker seg er følgende:
✔ Ferdigstillelse av et nytt klasserom ✔ Bygging av to toaletter (i dag brukes toalettene på en nærliggende kirke)
✔ Innkjøp av flere lærebøker (i dag er det oftest kun 1-en
bok pr. klasse) ✔ Tilførsel av elektrisitet ✔ Innkjøp av pumpe
og vanntank slik at elevene kan få rent drikkevann
På lang sikt ønsker man å bygge et internat for de elever
som har så lang skolevei at det er mørkt når de kommer
hjem. Ofte har familiene ikke råd til parafin til lys - slik at
det blir umulig å gjøre lekser hjemme.
Behovet for hjelp er stort - men det finnes lyspunkter.
Gjennom Jambo Roses Ltd (som er det selskap undertegnede er styreformann i) og den kontakt vi har med NORAD
- har vi fått tilsagn om midler til å bygge en opplæringsavdeling hos Jambo der vi kan formidle kunnskap om produksjon av landbruksprodukter som grønnsaker og blomster. Disse bygningene vil også kunne benyttes til annen
undervisning og på så sett være en del av klasserommene
ved Nsimbi Education Centre.
Det viktigste nå er å få midler til fremføring av elektrisitet
og innkjøp av pumpe og tank for vannforsyning. Dette kan
Holmestrand Rotary Klubb bidra til dersom vi ønsker det.
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

STYREMØTEREFERAT 1. november 04
Til stede: Terje K, Martin, Bjørn N, Jan, Tobias, Øistein,
Alv, Olav, Ulf, Jon Petter, Espen.
Sak 1: Forrige referat 30. august gjennomgått og godkjent.
Sak 2: Charterfest Re Rotary Klubb. Det ble bestemt å kjøpe
inn lysestake og overrekke banner fra HRK.
Sak 3: Nye medlemmer (bank).
Forslag om å få med en med fremmedkulturell bakgrunn. Av andre aktuelle kandidater er det innkommet navn på syv stykker hvorav fem kvinner.
Sak 4: Tur til Uganda med avreise mellom 15.-30.januar.
Pris 8-10ooo kroner for en ukes varighet iflg Øistein.
Sak 5: 100 års fest.
Bindene påmelding til Espen så raskt som mulig.
Alv ordner musikk, Øistein lager prolog for kvelden.

MØTEPROGRAM - DESEMBER 04
Mandag 06. NORGES ROLLE FOR FRED og FORSONING
i INTERNASJONALE FREDSPROSESSER
ved avdelingsdirektør Tore Hattrem i
Utenriksdepartementet
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Einar G Løken
Mandag 13. VETT OG UVETT - Nordnorges humorbibel
Muntre fortellinger presentert av Kornelius
Heide Aas, en yngre utgave av forfatteren
En lattermild kveld - vi lar bilen stå vi tar en øl, og for all del ta med ledsager!
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Reidar Næss

Sak 6: 1000 års stedet. (Se presidentens hjørne).
Sak 7: Eventuelt (2 saker).
a. Vi er ikke fornøyd med møteforholdene på Holmestrand Fjordhotell. Det ble besluttet å forsøke en prøveordning på Odd Fellow huset, men andre alternativer (Ødegårdbua) er også foreslått.
b. Utregning av fremmøteprosenten.
Vår utregningsmåte er korrekt men gir oss en lavere
fremmøteprosent enn andre klubber. Vi fortsetter
med utregningen som vi praktiserer i dag.
----------------------------------------

Det er tre måter å ruinere seg på
for tiden:
Spill er den raskeste, kvinner den
mest behagelige,
og pyramideaksjer den sikreste
og i denne juletid....Vi spiser for å leve,
men vi lever ikke for å spise

Mandag 20. 3-MINUTT ved Timmy Breen Nilsen
GENERALFORSAMLING seksj.A - VALG
Opptak av 3 nye Rotary medlemmer
Spiseaften - juletallerken/lutefisk
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Amund Rudlang
Mandag 27. MØTEFRI! Godt Nyttår!

Fødselsdager i DESEMBER
04. Ingvar Grønnerød...................96 år
05. Hans Petter Harestad.............56 år
07. Alf Johan Svele...................... 48 år
18. Per M Hegg............................ 62 år
28. Beint Saaghus....................... 42 år

VI GRATULERER!

Fremmøtestatistikk for oktober - 46,1 %
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