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LITT OPPFRISKING AV ROTARY HISTORIEN
1905 Chicago advokaten Paul Harris organiserer det første
Rotarymøtet den 23. februar

Kjære Rotary venner!
SOMMERLEIR MED ROTARY. Våren og varmen har kommet og det er nå blitt klart at vi skal sende tre kjekke ungdommer på sommerleir med Rotary! Etter en del frem og
tilbake viste det seg at alle tre kom med. To reiser til Italia,
Kaia Felix Sønslien til Milano, Mari L Andresen til Como, og
Kristine Klingan Ekeli reiser til Tyskland. Ut på høsten håper
vi at vi kan jentene med på et Rotarymøte og høre hva de
har opplevd på sine utenlandsopphold. GOD TUR!
VIKTIG MELDING! Det er nå endelig bestemt at vi "flytter"
møtene tilbake til Holmestrand Fjordhotell fra og med mandag 14. mai. Vi har forhandlet frem en akseptabel avtale og
jeg tror alle vil bli fornøyd med denne løsningen. Alt vil da
kunne ligge godt til rette for arrangementer av ulik karakter.

1906 Klubben i Chicago bygger en offentlig toalett utenfor
rådhuset i Chicago. Rotarys første samfunnsprosjekt.
1910 Paul Harris velges til første president under Rotarys
første kongress.
1911 Klubber stiftes i Canada, Storbritannia og Irland
1915 Klubb stiftes på Cuba, det første ikke-engelsktalende
Rotarylandet
1916 Rotarypresident Arch Klumph foreslår å stifte ett gavefond, forgjengeren til Rotary Foundation
1945 Førtini Rotarianere hjelper til å reise FN-statuen
1946 Grunnleggeren av Rotary - Paul Harris dør i Chicago.
1948 De første 18 Rotarystipendiater studerer i utlandet
og legger grunnlaget for ambassadørstipeniatene

OPPTAK AV NYE MEDLEMMER! Chartringen av våre reflektanter vil foregå på "åpningsdagen" vår på hotellet den
14. mai. Denne kvelden ser vi frem til alle sammen. Husk
å møte "pen i tøyet".

1962 Første Interactklubber stiftes i Melbourne og Florida

FELLES STYREMØTE! Bjørn N (incoming president) og
jeg har lagt opp til et felles styremøte med gammelt og nytt
styre den 11. juni rett etter ordinært møte. Vi skal først og
fremst gå igjennom regnskap/budsjett slik at det er klart til
seksjon B og presidentskiftet. Egen innkalling med saksliste blir sendt ut i god tid.

1984 PolioPlus programmet og kampanjen for å samle inn
120 millioner USD for å vaksinere alle barn i verden startes

BÅTTUR! Jeg vil få minne om båtturen som nærmer seg
(18. juni) selv om den ikke har noe med mai programmet å
gjøre. Nevner dette nå for at flest mulig av våre ledsagere
kan sette av tid og bli med på turen. Datoen er 18.juni og
nærmere detaljer kommer i månedsbrevet for juni/juli. Med
fjorårets gode erfaringer tross noe "ruskevær" tilsier det at
båttur blir det uansett vær!

2001 Europa erklæres Poliofri

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig fin 17. mai feiring og
velkommen på våre Rotary møter i mai måned
Rotary hilsen Espen

SOLAROVNER
til god hjelp
Flere Rotary klubber i USA
har med hjelp av Matching
Grant gitt soldrevne ovner til
Mali, Afrika og Tyrkia.
En "liten sak" kanskje, men i
solrike land er dette effektiv
hjelp til matlaging og koking
av forurenset vann. Dessuten hjelper det på greenhouse
effekten og miljøet.
Den fornøyde kvinnen på bildet er fra en landsby på Mali.

1968 Rotaractprogrammet lanseres
1979 Foundation bidrag for å vaksinere 6 millioner barn
på Filippinene baner veien for PolioPlus

1987 Rotarianerne samler inn 247 millioner USD under
PolioPlus kampanjen. Kvinner går inn i Rotary
1994 Den vestlige verden erklæres fritt for Polio
2000 Den vestlige stillehavsregionen erklæres Poliofri
2005 Rotary åpner for klubber i Kina

KLUBBEN ER ROTARYS GRUNNSTEN
Grunnleggende oppgaver som er pålagt klubbene.
- Beholde eller øke medlemsmassen
- Delta i serviceprosjekt i lokalsamfunnet eller i andre land
- Støtte The Rotary Foundation finansielt
Jo mer man lærer om Rotary, desto mer overbevist blir man
om nytten av Rotarys verdensomspennende arbeide.
Som Rotarymedlem har du rett til å besøke Rotaryklubber
over hele verden.
Rotary gir vennskap en ny dimensjon - ikke helt privat, og
ikke helt yrkesinrettet.
Lær mer om Rotary på

www.rotary.org

Jorden er ikke vår. Den er en skatt
vi skal ta vare på for fremtidige
generasjoner. Kofi Annan

ROTARY 2006-2007
Frimerke
kr. 6,50

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MEDLEMMER og
KLASSIFIKASJONER.....
Hyggelig med god tilgang på nye reflektanter og dermed flere
interessante yrkesgrupper i klubben.
Vi har både tannlege, lege og prest, så helse, legeme og sjel
er vel ivaretatt - men vi mangler f.eks. reflektanter fra politiet - og er det noen som kjenner egnede ressurspersoner
fra Hof (Hof er vårt medlemsområde) så hadde det vært et
bra innslag i en ellers så balansert gruppe.

Vi har hatt det bra i Sparebankgården...
Bjørn N og Terje K har tatt seg godt av oss, men det skal bli
trivelig å innta møtene på Holmestrand Fjordhotell igjen og
se endringene fra innsiden - FRA MANDAG 14. MAI!!!

Ballett? Menn med så stramme
bukser at man kan se hvilken
religion de tilhører. (R Williams)

MØTEPROGRAM - MAI 2007
Mandag 07. 3-MINUTT ved Lars Tveito
EN MAI OVERRASKELSE ved Hans-Arne
Ansvarlig: Internasjonal komitee
Referent: Jon Petter Helgestad
Mandag 14. NB! MØTESTED: Holmestrand Fjordhotell
CHARTERING AV NYE MEDLEMMER med
etterfølgende sosialt samvær. Pent antrekk.
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Kaj Haagensen
Mandag 21. BYRÅKRAT - født ved en kongelig resolusjon
Et skråblikk på et yrke i departementer og
i slott - ved Sigurd Røed Dahl
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Knut O H Gråthen
Mandag 28. MØTEFRI! (2. Pinsedag)
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.
22.

Jon Petter Helgestad.............. 51 år
Svein Otto Schjerven..............59 år
Kaj Haagensen....................... 58 år
Øivind Haugen....................... 56 år
Bjørn Nymoen........................59 år
Timmy Breen Nilsen...............62 år
Amund Rudlang.................... 60 år
Max Trandem........................ 51 år

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

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

HAR DU (komiteformann)
HUSKET Å SENDE REFERAT
FRA PEISMØTET 30. APRIL?
Fremmøte i MARS - 52,6 %

MÅNEDSBREV 05-2007 ER SPONSET AV:

Rådhusgaten 2
tel 32 89 67 97
Velkommen til vår spennende interiørbutikk
Torget Vest - Drammens
handlesenter
Telefon 33triveligste
05 28 84

