Kjære folk i Holmestrand !
Navnet mitt er Jan-Arne Rønningen. Jeg er årets
president i Holmestrand Rotary Klubb.
Vår Rotaryorganisasjon har år om annet tildelt en
miniatyrutgave av Nysgjerrig damen her på 1000-års
stedet til en person fra byen som har gjort en særlig
frivillig innsats for byen og folket.
Holmestrand Rotary Klubb ble stiftet i 1949, vi har nå
48 medlemmer og blir 2 flere denne måneden. Vi er
en del av en verdensomspennende serviceorganisasjon
med ca 1,2 mill. medlemmer i over 34.000 klubber i
mer enn 200 land / geografiske områder over hele
verden. Rotarianerne som tilbys medlemskap er menn
og kvinner med bred yrkesmessig bakgrunn, gode
representanter med høy etisk standard for sitt yrke.
Vårt symbol, Rotaryhjulet, med 24 tenner og 6 eker
symboliserer heltidsengaskjementet å « gagne andre»
som gjelder 24 timer i døgnet.
Rotaryorganisasjonen arbeider internasjonalt for fred
og forståelse over landegrensene. Mest kjent er
Rotarys enorme innsats for utrydding av polio
globalt. Organisasjonen har over mange år bevilget et
enormt beløp til dette arbeidet.
Her i Holmestrand har vi fokusert på hjelp til
utdannelse ved at vi støtter et skoleprosekt i Nsimbi i
Uganda. Lokalt støtter vi fra tid til annen lokale
humanitære frivillige aktivitetet. Iår støtter vi arbeidet
innen psykiatri og rusomsorg som diakoniutvalget
utfører på frivillig basis med kjempestor innsats.
Dagens Ærespristildeling reflekterer også en enorm
frivillig innsats, men med en beskjeden
egenprofilering. Vi har vagt en person som har nedlagt
en strålende innsats primært for barn og ungdom, og
idretten her i kommunen.
Her er statuttene for tildeling av Æresnysgjerrig :

Vi vil be årets vinner, Runar Bekkeseth om komme
opp på scenen.
Vårt styremedlem, Ole Herman Nordby vil så lese
Rotarys begrunnelse for å tildele prisen nettopp til
Runar Bekkeseth.
Prisen består foruten statuen på granittsokkel, av et
diplom.
Vi vil så overlevere med pris og diplom.
Du pryder ikke førstesidene i media, men arbeider i
det stille. En iherdig sjel som fortjener å bli æret fro
sin innsats !
Gratulerer Runar !
Jan-Arne Rønningen

