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PRESIDENTENS HJØRNE
Våren er endelig her
Det var pussig å reise til fjells for å gå på ski etter noen
dager med sol, og bjerketrær som springer ut i lia her
hjemme. Men årets Skarverenn var «best ever» med strålende
sol, gnistrende føre og 17. maistemning fra start til mål.
Anbefales på det varmeste – husk solfaktor 20 eller mer.
Nysgjerrig er godt i gang – p.t. er saldoen på ca 530.000,Det er en utfordring av det helt store å få inn resten av
pengene. Gruppen jobber ufortrødent videre og har klare
ambisjoner om å ha dette på plass innen utgangen av mai,
men vi trenger all den hjelp vi kan få. Vi ber alle om å støtte
oss med aktiv deltagelse i promoteringen av prosjektet. Hver
eneste krone teller.
Så må dere huske å holde av ettermiddag/kveld tirsdag
7.juni til feiring og avduking av «mormor» Nysgjerrig.
Så nærmer jammen dette Rotaryåret seg slutten også.
Fort har det gått og moro har det vært.
Litt trist at forslag på damer i klubben medfører misnøye
og til og med utmeldelse. Hadde håpet å slippe dette. Håper
at medlemmene ser på potensielle nye medlemmer enten de
er menn eller kvinner som gode og aktive bidragsytere til
interessante møter og en fortsatt kvalitetsøkning av klubben
totalt. Ser vi på de nye navnene er det mange spennende
personer som kan være på vei inn.
Det skal bli spennende å se om vi kan få møtene til å
fungere bra, kanskje bedre enn i dag når vi starter opp på
Ødegårdsbua. Har tro på at en prøvemåned kan gi mersmak.
Ønsker alle en fortsatt god vår med lyse, tørre og varme
kvelder.
Gå ikke glipp av møtene - Terje Karlsen

Nysgjerrig dag Nysgjerrig natt
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For en fest!
Se mer på:

Service
Above
Self

Kaj har foreviget denne flotte "morning sunrise" en tidlig
stund mens han ventet på toget.

Som sjømann tenkte han naturlig nok på ordtaket:
Red sky´s in the morning, is the sailors warning,
Red sky´s in the night, is the sailors delight.
Som Kaj selv sier; jeg ble litt bekymret for hotellet´s
fremtid med de røde skyene over.

VI TRODDE IKKE DET VILLE SKJE MEN VI HAR FÅTT EN UTMELDELSE
Hans Narverud har meddelt styret ved presidenten at
han slutter i klubben med øyeblikkelig virkning. Grunnen
som oppgis er at klubben har besluttet å ta opp kvinnelige
medlemmer. Hans har vært medlem av HRK helt siden 1980
(25 år), og han var president i Rotaryåret 1992-1993.
HANS "FALT" BOKSTAVELIG TALT FOR DAMENE og det
synes vi er umåtelig trist. Hans snakket titt og ofte om
dette med kvinner i klubben, alltid med et glimt i øyet og
gjennom spøkefulle bemerkninger. Ingen av oss trodde vel
at Hans ville sette alvor bak dette og melde seg ut.
Jeg (undertegnede) tror ikke tar for hardt i når jeg sier at
alle vi i HRK likte Hans. Han var ikke bare et medlem, han
var en "ROTARIANER", en ressursperson som ikke var redd
for å ta et tak i komiteer, prosjekter og på arrangementer.
Sist nå 100-års jubileet og spesielt festen på Eidsfos Hovedgård. Her var det Hans som ordnet det meste med millimeter presisjon og punktlighet.
Hans var egentlig et medlem vi ikke hadde råd til å miste.
På den annen side så er det utviklingen i Rotary på godt og
vondt som skaper situasjoner som dette.
Enhver må selv bestemme, Hans har tatt sin beslutning.
Vi får håpe det blir med Hans.

Olav
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SÅ ER VI 51 MEDLEMMER IGJEN - MEN
VI HAR MANGE GODE NAVN I "BANKEN"!
Det foreligger forslag om 11 nye reflektanter og potensielle nye Rotary medlemmer, og 5 av disse er KVINNER.
Så vi går en SPENNEDE TID I MØTE MINE HERRER og
som vi formulerte vårt svar i Programkomiteens møtereferat
den 25. april:
Det er viktig at damene ikke ender opp i en gruppe for
seg selv, men spres blant de andre medlemmene under
møtene. Når man først tar opp kvinner, bør det være minst
tre stykker og ikke en enslig svale. Noen særbehandling av
kvinnelige reflektanter blir ikke aktuelt og heller ikke nødvendig. Vi ønsker å oppføre oss mot dem som mot alle andre medlemmer av klubben og ikke gjøre forskjell.

Programkomiteen
Du har hørt definisjonen på en
gentleman:
En som kan spille trekkspill, men
lar det være?

MØTEPROGRAM - MAI 2005
Mandag 02. SAMARBEID BELLONA - INDUSTRIEN
ved Olaf Brastad
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Bjørn Gustavsen
Mandag 09. PÉTANQUE
HOLMESTRANDS NYE FOLKESPORT
Demo og prøvespill med fremmøte på
Døveskolen. Ta gjerne med campingstol og
ta gjerne med DAMENE også!.
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Arne Martin Huseby
Mandag 16. MØTEFRI ( 2. pinsedag)
Mandag 23. 3-MINUTT ved Håkon Fæste
Vi prøver utepilsen på SEILERHUSET
(GRAVØL FOR MANNSHEGEMONIET)
Sosial kveld med DAMER (NB! våre egne)
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Kaj Haagensen

Fødselsdager i MAI
02. Jon Petter Helgestad.............. 49 år
06. Svein Otto Schjerven..............57 år
08. Kaj Haagensen....................... 56 år
10. Øivind Haugen....................... 54 år

Mandag 30. 3-MINUTT ved
HVORFOR og HVORDAN kjøpe
feriested i Sør-Afrika
Terje Andersen forteller om sine erfaringer
(forbehold om programendring denne kvelden)
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Arne Lunde

10. Bjørn Nymoen........................57 år
11. Timmy Breen Nilsen.............. 60 år
14. Amund Rudlang.....................58 år
22. Max Trandem........................ 49 år

VI GRATULERER!

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080
Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no
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