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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner!
Nå er vi inne førjulstiden og
1. søndag i advent (28.nov) har
passert. Noe som også beviser at vi nærmer oss jul, er
den tradisjonrike og flotte
Julegateåpningen i Holmestrand Sentrum.
Vi har gjennomført novemberprogrammet, med blant
annet Per Egil Hegge som foredragsholder. I Finansavisen,
ble han kalt Aftenpostens
husorakel, i Drammens-tidene
kalt ordkløyver. Timen vår med
Per Egil Hegge gikk alt for fort.
I programmet vårt for desember ser jeg spesielt frem til
vårt julemøte den 19. Vi får da disponere galleriet i Kvartal
Langgaten, noe som vil lage en fin ramme rundt chartringen av Runar Farnes. Det vil også bli foretatt valg (sekjon A,
første del av årsmøtet). Dette vil bli et hyggelig julemøte
med julemat +++. Håper at de fleste stiller opp på dette.
Det har vært peismøter (komiteemøter) den 14. nov. hvor
hovedtema var program for 1. halvår 2006. Jeg har mottatt
referat fra Internasjonal tjeneste, Yrkestjenesten, Møte og
Kameratskap og Programkomiteen. Jeg mangler i skrivende
stund referat fra Samfunnskomiteen. Haster!
Av de mottatte referater fra komiteene har vi mye å glede
oss til av interessante og aktuelle temaer i tiden fremover.
Fremmøteprosenten den er generelt for lav. På peismøtene
den 14. nov. kom bare ca. 50 prosent av medlemmene, det
er jo på slike møter man påvirker møteinnholdet, her er det
viktig å delta. Jeg håper på en bedring.
Den 13.-14. januar er det presidenttreff i Arendal. Der
vil jeg og incoming president Espen delta. Jeg har nettopp
mottatt info fra distriktsguvernøren om at den nye klubbstrukturen vil bli tema, med gruppediskusjoner. Dette er
intressant og viktig.
Til slutt vil jeg ønske alle en fin førjulstid

Rotaryhilsen Jon Petter

Per Egil Hegge hadde en treffende
bemerkning om våre to USA damer i
sitt eminente foredrag:
.......Condoleezza Rice og Hillary Clinton er omtrent like
sjarmerende som Tor Erling Staff på en dårlig dag.
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Rotary klubber verden over
Rotary medlemmer verden over
Rotary land i hele verden

Medlemstallet har økt noe i det siste og antall land hvor
Rotary har klubber er nå kommet opp i 168.

ER DETTE VERDENSREKORD?
Past DG Kenneth Balsley i distrikt 5020 USA har klokketro
på medlemsutvidelse. I løpet av sine 31 år i Rotary har han
vervet 79 nye medlemmer og i tillegg startet 2 nye Rotary
klubber i Washington. Han påstår at "The more members
and the more widespread their expertise, the more we can
accomplish".

Lyst til å lese ROTARY WORLD?
Hold deg orientert om hva som skjer i Rotarys internasjonale verden over ved å lese RI organisasjonens "bulletin"
som kommer ut fire ganger i året. Bladet kan lastes ned på
www.rotary.org (klikk på Newsroom).

ARMAGNAC
Cognac med hår på brystet.
Franskmennene eksporterer det
aller meste av cognacen sin, men
armagnacen drikker de helst selv.
Går du på restaurant i Frankrike, vil
du oppdage at de har et bedre utvalg
av armagnac enn cognac. Når du
først får smaken på denne råe, kraftfulle og rustikke drikken er det lett å
forstå franskmennenes fasinasjon.
Armagnac-distriktet ligger i hjertet av Gascogne, 15 mil syd for Bordeaux. Her produseres armagnac
AmEx
fortsatt etter gamle metoder på små
gårder og i små mengder. Dette er håndverk, ikke industri.
Mens favoritt cognacen din smaker det samme fra flaske
til flaske, år etter år, vil en bestemt armagnac variere svært
fra en årgang til en annen, ja til og med fra ett fat til ett
annet. Her er det ingen kunstige tilsetninger, kun moder
natur, modnet på eik og tappet på flaske. Druesortene er
de samme som til cognac, men jordsmonnet er annerledes
og klimaet varmere. Armagnac destilleres kun en gang, til
55%, altså svakere enn cognac.
Armagnac kan virke litt aggressiv på en "nybegynner",
men de fleste setter raskt pris på tøffheten. Armagnac skal
nytes ved 17-18°. Lukt før du smaker, ta en slurk, svelg litt,
men forsøk å legge igjen noe på tungen - kjenn hvordan den
kraftfulle smaken utvikler seg.
Husk å skylle glasset etter bruk. Sjelen til armagnac er
der fremdeles, aromaen er ganske utrolig, et tomt glass dufter kraftig også dagen etter.
Kaffe og sigar gjør ikke armagnac bedre. Så derfor, smak
alltid først på armagnacen alene - Det fortjener den.
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MØTEPROGRAM - DESEMBER 2005
Mandag 05. 3-MINUTT ved Øistein B Larsen
AKTUELT TEMA?

Bildet viser Argentinske Rotarianere
som feiret 100 år
med Service Above
Self på toppen av
fjellet Aconcagua, i
6960 meters høyde.
Dette og andre aktiviteter ble tatt i bruk for å markere Rotarys
100 års jubileum dette året.
Livingstone Rotary Club i Zambia plantet 100 frukttrær for
AIDS syke barn, mens 12 klubber i New Dehli delte ut mat
til fattige. San Pablo City Rotary Club opparbeidet en lang
rekke turstier for befolkningen, og i USA ble Empire State
Building (New Yorks høyeste bygg) flombelyst i Rotarys blå
og gule farger natt til 23. februar. Dette PR-stuntet var det
Rotary Club of Port Washington som stod for.

WORDS TO GROW BY.........................

Fødselsdager i DESEMBER
Ingvar Grønnerød.................97
Hans Petter Harestad........... 57
Alf Johan Svele.................... 49
Per M Hegg.......................... 63
Beint Saaghus..................... 43
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VI GRATULERER!
Har du noe på hjertet så kan du kontakte...
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no

Mandag 12. 3-MINUTT ved Runar Koldberg
ROTARY FOUNDATION
ved Erik Ekeli
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Ole Johan Klyve
Mandag 19. 3-MINUTT ved Alf Johan Svele
JULEMØTE I GALLERIET Kvartal Langgaten
Generalforsamling seksjon A - Valg
Chartring av nytt Rotary medlem
Spiseaften - Juletallerken (egenandel)
Gløgg i bryggepannen
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Terje Karlsen
Mandag 26. 2. Juledag - MØTEFRI!

Rotary er noen ganger som et stort selskap:
Uten gjester - ingen fest. Uten Rotarianere - intet ROTARY!

04.
05.
07.
18.
28.

Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Helge Kristensen

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøtestatistikk for OKTOBER - 53%

Vi skal elske menneskene og bruke
tingene,
ikke bruke menneskene og elske
tingene
MÅNEDSBREV 12/2005 ER SPONSET AV:

Sekretær Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Programkomiteen Kaj Haagensen,
tel 909 28751 e-mail: kaj.haagensen@barbership.com
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no
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