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Oversikt over priser og vinnere 2016 
Bamble kommunes priser og stipender 

Pris Vinner Annet Kronebel
øp 

An
t 

Kulturstipend 2016 Håkon Guttormsen Diplom og blomst kr 10 000 1 
Barne- og ungdomsprisen 
2016 

Simen og Daniel 
Andersen Diplom og blomst kr 10 000 1 

Idrettsstipendet 2016 Mats Andersen Diplom og blomst kr 10 000 1 

Byggeskikkprisen 2016 Aud og Bent Jacobsen Plakett, diplom og 
blomst kr 10 000 1 

Frivillighetsprisen 2016 Unn og Kjell 
Halvorsen Diplom og blomst kr 10 000 1 

Kulturprisen 2016 Knut Dennis Magnus Kunstverk, diplom og 
blomst kr 10 000 1 

Totalsum     kr 60 000 6 
 



Side 2 

Introduksjon til seremoni 
Ved Linda Palerud, leder av Bamble kommunes Stipend- og priskomite.  
 
Kjære ordfører, kommunestyre, rådmann, presse, gjester og tilhørere. Nå er tiden inne for å varme 
opp til juleaften. Vi skal dele ut priser og stipender! 
 
Fem ganger har jeg sittet på plassen min i salen her og sett på denne flotte prisutdelingen. Jeg synes 
det er så stas at jeg får lov til å være med på utdelingen denne gangen. Jeg har hatt med meg en 
særdeles flott og gavmild gjeng dette året. Komiteen har bestått av Anja Ehmke, Geir Gjømle, Simen 
Ervik, Tone Lyngmo og meg som til troppende leder, siden den eminente julenissen Knut Magnus har 
vært permittert den siste tiden. 
 
Det har vært en veldig interessant og spennende jobb. På starten av året gjennomgikk vi vedtektene 
til prisene og stipendene. Det var en veldig fin måte å bli kjent med hva som skal til for å vinne en 
pris. I år har søknadene har vært mange, og komiteen har jobbet godt med å finne frem til 
prisvinnerne. Vi har vært og sett på mange flotte hus og bygninger her i kommunen, vi har hatt øyne 
og ører åpne etter eventuelle kandidater og vi har hatt gode og fruktbare diskusjoner. Vi har 
enstemmig kommet frem til de ulike prisvinnerne og gleder oss veldig til å presentere dem for dere.  
 
Prisene vi skal dere ut er kulturstipendet, barne - og ungdomsprisen, idrettsstipendet, 
byggeskikkprisen, frivillighetsprisen og kulturprisen. Alle vinnerne skal få en blomst og en diplom, 
samt at vinneren av byggeskikkprisen får en plakett som skal monteres på vinnerbygget og vinneren 
av kulturprisen får ett kunstverk. 
 
Første pris ut er kulturstipendet, som jeg har fått gleden av å dele ut! 
 



Side 3 

Kulturstipendet 2016 
Utdelt av Linda Palerud 
 
Vinneren av kulturstipendet er en ung mann som startet sin kulturkarriere i skolekorpset da han var 
10 år. Instrumentet var først kornett, men vedkommende gikk over til trompet. Etter mange år i 
Bamble kulturskole og musikant i Bamble musikkorps starter han på musikklinja på Skien 
videregående skole. Nå har ferden gått til det store utland. Først til Skåne hvor han gikk på jazzlinja 
ved Skurups Folkhögskola, og nå studerer han en 3-årig bachelor i musikk ved Rytmisk 
konservatorium i København. Der trives han godt sammen med de andre medstudentene sine og 
setter pris på at de kan utfordre hverandre musikalsk. Vedkommende liker best å spille jazz og 
komponerer også egne musikkstykker. Målet hans er en profesjonell karriere som musiker.  
 
Ikke bare følger vedkommende studiene og satser på en karriere, han gir noe tilbake til 
hjemkommunen sin Bamble. Han har engasjert seg ved å arrangere konserter sammen med 
medstudenter og medmusikanter. Det setter vi selvfølgelig stor pris på! I sommer var han blant annet 
ansvarlig for søndagsjazzkonsertene på Victoria i forbindelse med at Langesund fikk status som 
turistby med mulighet for søndagsåpnebutikker.  
 
Kulturstipendet 2016 tildeles Håkon Guttormsen! 
 
Lenker / ressurser:  
Soundcloud: https://soundcloud.com/hakon-guttormsen  
Lørdagsportrett Porsgrunn dagblad, 20. Desember 2014: 
http://www.pd.no/lordagsportrettet/langesunds-blad/hakon-blaser-liv-i-drommen/s/5-40-1909  
 

https://soundcloud.com/hakon-guttormsen
http://www.pd.no/lordagsportrettet/langesunds-blad/hakon-blaser-liv-i-drommen/s/5-40-1909


Side 4 

Barne- og ungdomsprisen 2016 
Utdelt av Simen Ervik 
 
Dagens andre pris er barn -og ungdomsprisen. Barn og ungdomsstipendet er en pris og bekreftelse til 
barn og unge som har vist seg frem på en positiv måte.  Denne prisen gikk i fjor til Malin Oterhals 
Eikåsen som hadde markert seg nasjonalt i drill.  
 
Årets pris går også til to unge bamblinger på 12 og 14 år, som på mange måter representerer den 
nye, moderne verdenen. Kandidatene bruker fritiden sin på å lage morsomme og informative videoer 
på Youtube for andre til å kose seg med.  Videoene de lager går i alt fra å teste ekle godteribønner, 
spilling og til å lage minecraft-sanger. De bruker flere timer av dagene sine for at andre skal kunne le 
og kose seg. De har over 12 000 følgere på youtube, og videoene deres er sett mer enn 1.5 millioner 
ganger! 
 
Til tross for alt de gjør for at andre skal le, har det fått oppleve en liten mørk skyggeside. For 8 
måneder siden ble de landskjent da de la ut en video angående nettmobbing på kanalen sin. I flere 
måneder hadde de blitt hetset for sykdommen sin, Duchenne, som er en farlig nervesykdom som 
fører til at de sitter i rullestol. Videoen ble fort kjent og førte til at nettmobbing virkelig ble satt på 
dagsorden. Kandidatene var til og med på God Morgen Norge for å snakke om dette. Det som virkelig 
satt seg hos meg på det intervjuet var at de ikke virket sure på mobberne, bare skuffet. De fleste ville 
knekt sammen av de stygge ordene, men disse guttene løftet bare hodet enda høyere og fortsatte 
det de drev med. For en innstilling! 
 
Kandidatene har bare brukt dette positivt ved å bidra til mer åpenhet rundt sykdommen og hvordan 
det er i sitte i rullestol, både det morsomme og det utfordrende.  
 
Å få folk til å le, og å sette fokus på mobbing er to fantastisk bra evner å ha! Derfor går barn –og 
ungdomsprisen 2016 til Simen og Daniel Andersen også kjent som DanielSimen på YouTube! 
 
 
Lenker / ressurser:  
YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCp-DIi5oNk5WZWklxAUiLOg  
Omtale i Varden, april 2016: http://www.varden.no/nyheter/mobberne-gjor-det-fordi-de-ikke-har-
det-bra-1.1521296  
 

https://www.youtube.com/channel/UCp-DIi5oNk5WZWklxAUiLOg
http://www.varden.no/nyheter/mobberne-gjor-det-fordi-de-ikke-har-det-bra-1.1521296
http://www.varden.no/nyheter/mobberne-gjor-det-fordi-de-ikke-har-det-bra-1.1521296


Side 5 

Idrettsstipendet 2016 
Utdelt av Anja Ehmke  
 
Årets vinner av Bamble kommunes idrettsstipend er en som virkelig satser på sin idrett.  
 
Han trener målrettet opptil 25 timer fordelt på 6 dager i uka, og reiser rundt i både Norge og utland 
for å konkurrere. Ifølge treneren hans i SK Poseidon har han noen helt spesielle egenskaper, han er 
den fødte atlet som er god på det meste, og en drøm å jobbe med for en trener. 
 
I 2014 ble han stemt fram som årets idrettsnavn i Porsgrunn og Bamble, det er godt gjort! 
 
Han har oppnådd å vinne Landsdelsmesterskapet for Telemark, Vestfold, Buskerud, Vest 
– og Aust Agder 5 år på rad! Videre har han topplasseringer og medaljer fra både NM og Nordisk 
mesterskap å vise til, og er i dag blant Norges best i sin årsklasse som er 16 år. 
 
I høst startet han på Toppidrettsgymnaset i Telemark for å kunne satse profesjonelt på idretten sin. 
 
Gratulerer så mye til Bamble kommunes vinner av idrettsstipendet 2016 - svømmeren Mats 
Andersen! 
 
Lenker / ressurser 
Omtale i Telemarksavisa 30. mai 2016: http://www.ta.no/sport/porsgrunn/mats-andersen/andersen-
tatt-ut-til-nordisk/s/5-50-219796  

http://www.ta.no/sport/porsgrunn/mats-andersen/andersen-tatt-ut-til-nordisk/s/5-50-219796
http://www.ta.no/sport/porsgrunn/mats-andersen/andersen-tatt-ut-til-nordisk/s/5-50-219796


Side 6 

Byggeskikkprisen 2016 
Utdelt av Linda Palerud  
 
Vinner bygget er en hytte som ble oppført i 2008, på Vågøy. Hytta er bygd inn i en fjellkløft og har en 
veldig spesiell arkitektur. Hytta er et unikt prosjekt som det garantert ikke finnes noen maken til. 
Hytta glir inn i omgivelsene på en naturlig måte. Hytteeieren har vist en kjemperespekt for naturen 
og omgivelsene. Ikke en eneste furu eller stein har blitt tatt vekk eller gjort noe med i denne 
byggeprosessen. Her er rett og slett hytta bygget etter hvordan fjellet beveger seg i kløfta. Flere 
steder i hytta opptrer fjellet som vegger inne. På kjøkkenet er til og med flisene skjært etter fasongen 
til fjellet, og ikke omvendt. Her har de ikke sett på fjellkløfta som en utfordring, men heller som en 
fordel. Hytteeierne kunne sprengt vekk hele fjellet, men valgte å la vær. Det setter vi kjempe pris på! 
 
Hytta er gjennomtenkt til den minste detalj. Alt er lekkert utført med gode løsninger. Hytta fremstår 
som moderne, med moderne materialer. Blant annet er deler av brygga utført i naturstein. Utsikten 
til hytta er også kjempeflott med en kjempelekker naturlig sandstrand. Dette har virkelig vært et 
omfattende prosjekt uten noen tilfeldigheter. Hytta er tegnet av den lokale arkitekten Henning 
Karlsen. 
 
Byggeskikkprisen 2016 tildeles Aud og Bent Jacobsen! 
 
 
Lenker / ressurser:  
Omtale i Telemarksavisa 13. juli 2010: http://www.ta.no/vestmar/mesterverket-pa-vagoy/s/1-111-
5191060  
 
 

http://www.ta.no/vestmar/mesterverket-pa-vagoy/s/1-111-5191060
http://www.ta.no/vestmar/mesterverket-pa-vagoy/s/1-111-5191060


Side 7 

Frivillighetsprisen 2016 
Utdelt av Geir Gjømle 
 
Frivillighetsprisen har etter vedtektene som formål å hedre personer hjemmehørende i Bamble 
kommune for særskilt frivillig innsats over flere år. Prisen skal gis til initiativrik person, lokal forening 
eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt 
bidratt til et rikere og mer aktivt lokalsamfunn.  Prisen vil være med på å motivere prisvinnere og 
andre til videre frivillig arbeid i Bamble. Alle kan foreslå kandidater til frivillighetsprisen. 
I år har det kommet forslag til årets vinner fra 36 personer som deltar på de aktiviteter prisvinnerne 
initierer. 
 
I mer enn 10 år har prisvinnerne arrangert gåturer på flere timer for kvinner og menn hver mandag.  
Det er ikke værforbehold.Det er forskjellige turprogram for kvinner og menn. Turene arrangeres i 
Bamble og Grenland. Hvem som helst kan delta.   
 
Det tilstrebes å legge turene på flest mulige steder slik at deltakerne i tillegg til god mosjon blir kjent 
med mange områder som de ellers aldri ville komme til. På grunn av sine tidligere erfaringer har 
turarrangørene en unik kunnskap om turmulighetene i Bamble og distriktet omkring. Dette anvender 
de hele tiden til å finne nye turmuligheter. De går opp turene på forhånd slik at de er sikre på 
løypene når mandagsturene skal gå. 
 
Turene er på ca 10 - 12 km med en lang og god spisepause. Det er ca 50 personer i alderen 60 - 82 år 
som deltar på turene. For mange er det kanskje det viktigste sosiale fellesskap de har. Etter hver tur 
kommer et fyldig referat med løypeprofil og bilder. Juleavslutningen i år er fellestur til Kleppseter.  
 
Årets vinnere av Frivillighetsprisen er Unn og Kjell Halvorsen. 
 
Jeg ber dere komme frem for å motta Frivillighetsprisen for 2016 for 

1. Et fantastisk arbeid som i mer enn 10 år er nedlagt i å arrangere turer for kvinner og menn 
2. Å skape glede og sosialt samvær for godt voksne fra hele kommunen. 
3. Motta prisen mens dere er på topp. 

 
 
Lenker / ressurser: 
Omtale i Varden 17. desember 2014 (via Pressreader): 
http://www.pressreader.com/norway/varden/20141217/282565901486384  

http://www.pressreader.com/norway/varden/20141217/282565901486384


Side 8 

Kulturprisen 2016 
Utdelt av Tone Lyngmo 
 
Kjære kommunestyret, innbudte gjester, og prisvinnere. 
 
Det er en stor glede og ære for meg, å dele ut kulturprisen 2016. 
Jeg står her ydmyk, men også stolt over å få tildele nettopp denne prisen. Jeg må raskt få innrømme at jeg 
syntes årets kulturprisvinner fortjente noe ekstra, og det skal derfor sies at undertegnede har fått noe hjelp til 
oppdraget.  Og hun som hjalp meg, min kjære tante Gro, kunne fortelle, at vinneren av årets kulturpris, gledet 
så utrolig mange mennesker i Bamble, når han besøkte lag eller foreninger, og leste koselige juledikt eller 
julefortellinger fra boken «Jul i vårt hus».  
I all takknemlighet fra oss alle til årets kulturprisvinner: 
 
Dikt  
Nå har fem delt ut priser, 
nr seks står igjen, 
har fått æren av å hylle, en av 
bygda`s flotte menn. 
(han) Kom til Bamble for kulturen-,  
siden han ved skolen var, 
lærte barn om hjem og skole, 
sang og spilte på gitar. 
 
Meget opptatt av vår ungdom, 
ønsker bedre deres kår-, 
jobber trutt mot sine håp, 
at de det grønne samfunn får. 
 
Om prisvinneren kan jeg nevne 
 saker i fleng-, 
han ønsker å rust opp Stathelles 
gamle hjem  
Sentrumsgården i Langesund bør bli  
flerbrukssenter-, 
det er ikke grenser for hva vi kan få, 
både gutter og jenter. 
 
Mange interesser har han denne  
kar. 
Kystkultur, museum, bibliotek og alt 
som engang var. 
På denne tid i mange år har 
nisseluen, for han vært fest-, 
da har han delt ut mange priser til 
dem som fortjente det aller best. 
Nå er det jeg som kan ta nisseluen  
på i dette hus-, 
det er en ære å overrekke kulturpris 
til vår kjære Knut Magnus. 
 
Lenker / ressurser:  
Portrett i Porsgrunn dagblad, 24. september 2016: http://www.pd.no/lordagsportrettet/bamble/politikk/knut-
kjemper-for-livet/s/5-40-123362?access=granted  

http://www.pd.no/lordagsportrettet/bamble/politikk/knut-kjemper-for-livet/s/5-40-123362?access=granted
http://www.pd.no/lordagsportrettet/bamble/politikk/knut-kjemper-for-livet/s/5-40-123362?access=granted


Side 9 

Avslutning   
Ved Linda Palerud, leder av Stipend- og priskomiteen  
 
 
Da har vi delt ut årets priser og stipender, og vinnerne har fått den heder og ære de fortjener! 
 
På vegne av stipend- og priskomiteen takker jeg fått at vi har fått lov til å bruke kommunestyrets 
dyrebare tid, men det er vel så absolutt verdt det! For meg blir det hvertfall ikke ordentlig jul uten 
prisutdeling! 
 
Alle prisvinnerne er hjertelig velkomne til å spise julelunsj sammen med oss og de andre 
kommunestyrerepresentantene! Ordfører, du får bestemme når vi skal være tilbake ;-)  
 
Takk for oss! 
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