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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Når vi nå ser på kalenderen og på
naturen så kan det ikke være tvil,
det er vår ute. Når vi våkner om
morgenen er det lyst og fuglene synger! Det er bare å glede seg og ta for
seg av hagearbeid, båtpuss, fjerne
klister fra skiene m.m. Vi er dermed inne i en hektisk tid som vi har
sett frem til etter en mørk vinter.
Med våren nærmer det seg også
et nytt presidentskifte. *Bjørn har
deltatt på PETS og distriktssamling,
der har han sikkert fått "påfyll", akkurat som jeg fikk. Det er fint å få
møte den nye distriktsguvernøren og de andre klubbpresidentene i god tid før presidentskifte.
Siste møte i denne måneden er satt av til "peismøter".
Det skal da legges et komplett program for høsten. Komitéarbeidet i Rotary er som kjent meget sentralt. Her skal oppgaver fordeles innad og det er særdeles viktig at komitelederne følger opp. Vi har alle et ansvar for å holde kvaliteten oppe med gode foredrag, temaer og prosjekter.
Etter min mening så er dette det viktigste bidraget vi
kan komme med til den nye presidenten!
Det er en stor glede som president å se at alle våre fire
reflektanter ser ut til trives sammen med oss i klubben.
Det nærmer seg tid for opptak av reflektantene våre. Vi
skal prøve å få til en hyggelig markering på hotellet mandag
14. mai. Dette er selvfølgelig avhengig av fremdriften på
hotellet, men det er et mål å kunne få dette til. Ser da muligheten til å kunne feire både de nye medlemmene og at vi
har kommet "tilbake" til våre gamle lokaler. En kald øl eller
to ute på terrassen kunne vel smake i vårsola?
Til slutt vil jeg få ønske alle reflektanter og medlemmer
hjertelig velkommen på møtene i April.
Rotary hilsen Espen

*Ikke bare Bjørn (incoming president 07-08), men også
Hans-Arne (incoming sekretær), Magne Aven (incoming programkomiteen), og Olav deltok på distriktssamlingen på VIC
hotell i Prosgrunn 16.-17. mars. Et hektisk, men vel gjennomført program ledet av den nye DG for 2007-2008 Laila
Lerum (Porsgrunn Rotary Klubb). Her var det presidentopplæring (PETS) og samtalegrupper for sekretærer og
komiteledere.
Flere burde delta på disse samlingene. Det gir input om
Rotary og inspirasjon til videre arbeide i klubben.

Service
Above
Self

EN MILLION PAUL HARRIS FELLOWS
I 1957 var tallet 12 PHF. I 1984 var 100.000 PHF passert, og
i 2006 har 1 million Rotarianere (og ikke Rotarianere) mottatt en PHF utmerkelse. Hver eneste PHF gir USD 1000,eller mer til The Rotary Foundation (TRF) så her snakker vi
store beløp som igjen går til Rotarys mange verdensomspennende hjelpeprogram.

Laos joins Rotary
The Lao People´s Democratic
Republic, bedre kjent som LAOS,
er den siste nye Rotary landet.
Laos med sine 6,4 mill. innbyggere er et lukket land i sydøst Asia
som grenser til Vietnam,
Kambodia, Thailand og Kina.
Den nye klubben ligger i
Vientiane, landets administrative
hovedstad. Den ble chartered 18.
oktober med 35 medlemmer

Er Rotary på vei mot
KVANTITET fremfor KVALITET?
Gå inn på www.rotary.org (velg svensk tekst om du ønsker
dette fremfor engelsk), klikk på medlemsskap, gå inn på
informasjon for potensielle medlemmer.
Les nederst på medlemsskapsiden at det er mulig å melde
sin interesse for medlemskap ved å fylle ut et formular og
sende dette til Rotary International. RI på sin side videresender dette til klubber på vedkommendes søkers hjemsted.
Selvsagt har klubbene som mottar slike søknader rett til å
behandle søknaden å avvise søker hvis det er grunn for dette.
Fortsatt heter det at Medlem i Rotary blir man gjennom å
tilbys medlemsskap, altså anbefales av et annet medlem
(fadderordning).
Er dette at det kan søkes om medlemsskap noe vi ønsker?
Har målsettingen om medlemsøkningen i Rotary nådd hysteriske tilstander?
Målsettingen for Rotary i Norge er 15000 medlemmer i år
2010 - kvinneandelen økes til 20%.
Og undertegnede som trodde at han var et "eksklusivt medlem" anbefalt av min fadder Kåre Skarrebo som ringte meg
den hyggelige meldingen og fortalte at jeg var "veiet og funnet verdig" som medlem i Holmestrand Rotary Klubb!
La ikke Rotary bare bli et mas om medlemsøkning og økonomi, det i seg selv kan bli ødeleggende i lengden. Det er
vel Rotarianere vi ønsker - ikke bare medlemmer i Rotary?

Olav (red.)
You have to use what you got,
to get what you want,
before what you got, is gone....
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MØTEPROGRAM - APRIL 2007
Mandag 02. 3-MINUTT ved Martin Westbye
PÅSKE ER SOL, HVITE VIDDER men
OPPRINNELIG..........ved Beint Saaghus
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Jan Sollid
RI Membership Development Division har foretatt en undersøkelse av 1649 Rotaryklubber verden over. Ovenfor ser
du hva som inntas av måltider på møtene i disse klubbene.
10% har frokost, 34% lunch, 48% spiser middag, og 8% av
klubbene har ingen matservering.

Jeg vil bli støvsuger i mitt neste
liv, tenk å bli dratt litt i slangen,
fått tømt posen og lånt bort til
nabokjærringa en gang i mellom.

MANGFOLD er vesentlig i Rotary
og vi tilstreber variasjon i alder, kjønn, yrke, etnisk
bakgrunn, språk, ulike livssyn og interesser.
(sitat fra håndboken i distrikt 2290)

Knut O H Gråthen................. 69
Ole Johan Klyve..................... 57
Magne Aven........................... 69
Arne Fladby........................... 63

VI GRATULERER!
President 2006-2007 Espen Andresen,
tel 905 19361 e-mail: info@e-andresen-as.no
Sekretær Lars Tveito,
tel 992 82320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Programkomiteen Svein Otto Schjerven,
tel 992 03843 e-mail: ot-schje@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Mandag 16. 3-MINUTT ved Magne Aven
EGOFORDERAG ved Arne Fladby
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Johan Henrik Dahl
Mandag 23. ØKONOMISK KRIMINALITET på alle nivå.
Hvordan forebygge denne utviklingen.
Foredrag ved Trond Asmyhr
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Johan Svele
Mandag 30. PEISMØTER - HØSTENS PROGRAM 2007
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller sine komitemedlemmer
Ansvarlig: Komiteledere
Referent: Komiteen
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i APRIL
03.
08.
30.
30.

Mandag 09. MØTEFRI! (2. påskedag)
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år
år
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Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøte i Februar - 60,1 %
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