UTDELING AV PAUL HARRIS FELLOW
Æresbevisningen Paul Harris Fellow bærer navnet til grunnleggeren av
Rotary, Paul Harris. Den gis til personer som har gjort en ekstraordinær
innsats for samfunnet eller Rotary, både Rotarianere og andre.
Denne gang har vi valgt å gjøre litt stas på flere av våre egne medlemmer –
medlemmer som gjennom mange år har vært aktive i klubben og bidratt
på særdeles gode måter – og som er blant grunnstammen i dagens
velfungerende klubb. Enhver klubb er avhengig av at de erfarne bidrar, og
overfører sin kunskap til nye generasjoner Rotarianere.
For å være helt ærlig, det var vanskelig å velge ut årets prisvinnere, vi har
så mange gode kandidater. Det kunne gjerne vært flere, og jeg lurer på om
ikke Heidi planlegger å gjøre noe med det kanskje allerede ganske tidlig i
neste Rotaryår.
Vi har besluttet å gi Paul Harris Fellow til:

-

Timmy Breen Nilsen
Terje Karlsen
Martin Westbye
Jon Petter Helgestad

Først en liten begrunnelse for hver enkelt, deretter utdelig av diplom og
nål – og så felles applaus for alle.
Timmy:
Timmy har vært med i klubben lenge, og han var president så laangt
tilbake som i 1994‐95. Han har også vært leder for komiteer opp igjennom
årene, og nå siste år for Møte‐ og Kameratskapskomiteen.
Martin:
Martin er også en «gammel» traver i klubben. Han var president i
Rotaryåret 2003 – 2004. I tillegg har Martin også ledet diverse komiteer
opp igjennom årene, og er å se på omtrent hvert eneste møte.
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Terje:
I 2004‐2005 var Terje var med i prosjektgruppen «Aksjon 1000‐års sted»
som står bak Æresnysgjerrig statuen på Bryggetorget og Æresnysgjerrig‐
prisen som Siw har fått her i dag. Denne komiteen var med og samlet inn
over 1 million kroner for å få dette realisert. Terje var president i klubben
samme år, så han fikk æren av å dele ut den førtse Æresnysgjerrig‐prisen vi
delte ut.
Jon Petter:
Jon Petter har også tatt sin tørn som president, noe han var i 2005 – 2006.
I tillegg har også han ledet div komiteer, bl.a. var han leder for
Programkomiteen i årene før jeg selv fikk den tvilsomme gleden. En jobb
han gjorde på en utmerket måte.
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