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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Våren er her og herlig er det. Dette er vel kanskje for
mange av oss den fineste tiden på året. ”Mai du skjønne
milde” heter det vel i sangen og det ser jeg virkelig frem til.
Rotarymøtene går sin gang mandag etter mandag og jeg
synes vi har et flott fremmøte. Det er noe jeg setter veldig
stor pris på. Magne og programkomiteen står på sammen
med dere andre som kommer med gode innspill slik at vi
hele tiden har gode og varierte program.
Vår distriktsguvernør Laila minner oss til stadighet om
medlemsutvikling. Jeg vil denne gang minne dere om at vi
nå har 10 godkjente reflektanter. Det er viktig at dere som
er faddere for disse følger de opp og får de med på møtene.
Øistein er i god gang med å få til den muligheten som
PDG Edrund Olaisen orienterte oss om på møtet den 7.
april 2008 - at vi kunne via MATCHING GRANT gjøre våre
30.000 innsamlede midler på juleavslutningen til mellom
100.000 og 150.000. Greier du dette Øistein så blir jeg
utrolig imponert. Da virkeliggjør du mitt valgspråk: ”Den
som ikke gir seg vinner til slutt”.
Til sist vil jeg oppfordre alle til å bruke vår internett
side www.holmestrand.rotary.no Bruk denne aktivt, der
finner du månedsbrevet, referatene fra styret, peis, medlemsmøter og linker til distriktet og Rotary international.
Rotary hilsen Bjørn

TA VARE PÅ DE 10 NYE....
Det er viktig å få våre nye reflektantene til å trives i
klubben, og til å bli en aktiv og velorientert Rotarianer.
Fortell om MØTEPLIKTEN og ikke minst MØTERETTEN
i Rotaryklubber over hele verden. En unik mulighet til nye
yrkesmessige impulser, verdifulle bekjentskaper og
nettverksbygging.
Fortell om våre PROSJEKTER, KOMITEARBEIDET,
PEISMØTENE, BEDRIFTSBESØK og det SOSIALE.
Når reflektanten er blitt fullverdig medlem, ta han gjerne
med i din komite.
ROTARY ER INGEN MASSEBEVEGELSE.....Rotary er en
RESSURSBANK, et nettverk for personer i ulike yrker. Dette
er unikt og av samfunnsmessig stor verdi fordi Rotary er,
og bør være et møtested og lærested for sentrale samfunnsborgere med stor leder- og yrkesmessig spredningseffekt.
HVA MER KAN DU GJØRE? Vær en Rotaryvenn, vær
en aktiv Rotarianer, kort sagt - et forbilde.

Rettelse i sponsorannonsen på side 2:

www.jarlsbergeiendom.no

Service
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KAPPROING til ettertanke....
En norsk og en japansk bank avtalte en årlig kapproing
over 5000 meter i åtter med styrmann. Begge bankers
mannskaper la seg i hardtrening, og da konkurransedagen
kom, var begge lag i toppform. Allikevel vant det japanske
laget med 1000 meter.
Etter nederlaget var moralen på bunn i den norske banken. Ledelsen bestemte derfor at alt skulle gjøres for at
banken skulle vinne neste år. Det ble opprettet en prosjektgruppe som skulle undersøke hvor problemet lå. Etter nøye undersøkelser fant gruppen ut at japanerne hadde
hatt syv mann til å ro og en mann til å styre. Normennene,
derimot, hadde hatt en til å ro og syv til å styre.
I denne krisesituasjonen viste ledelsen for én gangs skyld
betydelig handlekraft. De engasjerte straks et konsulentfirma til å undersøke det norske lagets struktur. Etter flere
måneders undersøkelser, konkluderte de med at det var
for få til å ro.
På bakgrunn av ekspertenes utredninger ble det straks
foretatt endringer i lagets struktur. Man fikk nå fire styrmenn, to overstyrmenn, en styreleder og en roer. Dessuten besluttet ekspertene å gi roeren større arbeidsområde
og mer ansvar. Året etter vant japanerne igjen???

Medlemskap i Rotary International?
Hvis du spør en Rotarianer om han tilhører Rotary International, vil den personen antagelig bli litt forvirret og
svare, "selvfølgelig, jeg er medlem i Rotary International".
Men den selvsikre Rotarianeren har ikke rett i dette!
Forklaringen er enkel. I Rotarys lover slås det fast at
medlemsskap i RI er begrenset til kun å gjelde Rotary klubber, og mer enn 32.000 klubber verden over hører innunder organisasjonen Rotary International.
Dermed er det slått fast at vi Rotarianere tilhører klubben, og klubbene tilhører Rotary International.
Vel - hvis noen spør er det vel tvilsomt om noen bryr
seg, eller forstår forskjellen, men nå vet du det.
Sakset fra The ABC´s of Rotary, ført i pennen av

Clifford L. Dochterman

TIL EDRUND fra OLAV.....
Jeg må bare innrømme det, jeg er fan av Edrund og
oppriktig lei meg for at jeg gikk glipp av møtet den 7. april
grunnet forretningsreise til Zaragoza.
Ikke nok med at jeg gikk glipp av Matching Grant orienteringen - jeg gikk glipp av klemmen også.
President Bjørn og Øistein har fortalt meg om et givende
foredrag, og klubben er optimistisk til å få til dette med
"gearing" av pengene vi har samlet inn. Tenk om Matching
Grant kan hjelpe oss til å oppnå 100.000 til 150.000.....da
blir det mye glade fjes og klemming i Uganda også.
Takk til deg Edrund, vi klemmes ved neste korsvei.
Hilsen Olav
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

WHAT IS ROTARY?
"Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service,
encourage high ethical standards in all vocations, and help
build goodwill and peace in the world".
Husk disse 31 ordene når noen spør hva Rotary er!

PAUL HARRIS - First but not First
Stifteren av Rotary, Paul Harris var ikke den første presidenten i en Rotary klubb.
Han var den første presidenten i Rotary International.

HØR NÅ HER.....
Gutter leker ikke med dukker, de vil faktisk leke med
biler! Gutter vil bli gravemaskinførere fordi det er kult å
kjøre gravemaskin! De vil ikke bli sykepleiere! Gutter vil fly
jagerfly fordi det er kult å fly! De vil ikke bli barnehageonkler! Forsøk på å indoktrinere noe annet er i mine øyne
sykt. Menn drar på jakt, fisketur og skrur på det som kan
skrus på fordi de faktisk ikke ser gleden i å strikke eller
shoppe! La men være menn og kvinner være kvinner, det er
det som er likestilling.
Halden Dagblad

Fødselsdager i MAI
02. Jon Petter Helgestad.............. 52 år
06.Svein Otto Schjerven.............. 60 år
08. Kaj Haagensen....................... 59 år
10. Øivind Haugen....................... 57 år
10. Bjørn Nymoen....................... 60 år
11. Timmy Breen Nilsen.............. 63 år
14. Amund Rudlang.....................61 år

VI GRATULERER
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: olav@limaco.no

MØTEPROGRAM - MAI 2008
Mandag 05. BEDRIFTSBESØK PÅ FIBO - orientering av
adm.dir. Jan Gjertsen og omvisning i
fabrikken. Fremmøte på FIBO kl. 19oo
Ansvarlig : Yrkeskomiteen
Referent : Ole Herman Nordby
Mandag 12. MØTEFRI (2. Pinsedag)
Mandag 19. NYE HOLMESTRAND SENTRUM
Øistein Hjelmtvedt orienterer om planene
Jarlsberg EiendomSelskab har for utbygging
av Holmestrand sentrum
Ansvarlig : Samfunnstjenesten
Referent : Arne Fladby
Mandag 26. 3-MINUTT ved Terje Andersen
EGOFOREDRAG - NYTT FRA MITT YRKE
ved Alf Johan Svele
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Per Jan Jørgensen
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

Fremmøte i Mars - 75%

"Kunnskap er det eneste du kan
dele med andre, uten at du får
mindre sjøl"
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