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Oversikt over priser og vinnere 2017 
Bamble kommunes priser og stipender 

Pris Vinner Annet Kronebeløp Ant 

Barne- og 
ungdomsprisen  

Tocamos (Alice Werswick, 
Ingrid Kristine Ehmke 
Wangen og Sara Glenna 
Arntzen) 

Diplom og blomst kr 10 000 1 

Kulturstipend  Åsmund Soldal Diplom og blomst kr 10 000 1 

Idrettsstipendet  Kaisa Gromstad Ulstrup  Diplom og blomst kr 10 000 1 

Byggeskikkprisen  

Einar Nielsen og Yvonne 
Michelle Aasbø. 
Ulstrupveien 9, 3960 
Stathelle 

Plakett, diplom og 
blomst 

kr 10 000 1 

Frivillighetsprisen Per Asdal Diplom og blomst kr 10 000 1 

Kulturprisen Ivo de Figueiredo 
Kunstverk, diplom og 
blomst 

kr 10 000 1 

Totalsum     kr 60 000 6 

 



Side 2 

Barne- og ungdomsprisen 2017: Tocamos ved Alice 

Werswick, Ingrid Kristine Ehmke Wangen og Sara 

Glenna Arntzen 
Utdelt av Linda Holien 

 

Vinnerne av årets barne og ungdomspris møttes på kulturskolen, Våren 2014 startet de et jenteband 
etter forslag fra gitarlærer. Idag skriver og lager de sine egne sanger som de spiller inn. 
De har deltatt på UKM i 2016, der kom de helt til fylkesfinalen.De har spilt på 1 mai arrangement, for 
Kiwanis, på biblioteket og på Wrightegaarden før jul. 
Jentene ønsker å satse på en karriere og slå igjennom som artister.  
Vinnerne av barne og ungdomsprisen er Sara, Ingrid Kristine og Alice med sitt jenteband Tocamos ( 
som på,spansk betyr : vi spiller) Gratulerer jenter  
 



Side 3 

Kulturstipendet 2017: Åsmund Soldal 
Utdelt av Anja Ehmke 

 

Født 
 17. januar 1998 = 19 år 

Instrumenter 
 Åsmund er slagverker. Det å være slagverker innebærer å lage melodier og 

rytmer på en hel haug med ulike instrumenter 

 For eksempel 

o Vanlige trommer 

o Marimba 

o Xylofon  

o Klokkespill 

o Pauker  

o Etc etc  

 Men egentlig er det vel bare fantasien som setter grenser for hva som kan 

være et slagverkinstrument.  

Linker 
 Video fra UKM 

o https://tv.ukm.no/fylke/telemark/2012/1507-smund-Soldal/ 

See document(s): 1507-smund-Soldal 

Noen ensemble / musikere han har spitl med 
 Håkon Thelin,  

 Con Vocale, et av de aller mest ambisiøse korene i Grenland musikalsk sett  

 Scherzo UB, elevbedrift ved Skien videregående skole 

 Regionkorps sør 

 Ung Filharmoni = ungdomslandslaget i klassisk musikk = prosjektorkester for 

unge talenter innen klassisk musikk 

See document(s): deltakere-2017-2 

 Marinemusikken = Kongelig Norske Marines   Musikkorps. Et av fem militære 

korps. De tar kun opp 2-3 personer til førstegangstjeneste  

Egenskaper 
 Uvanlig stort talent 

 Meget målbevist - han VIL bli profesjonell musiker 

 Øver - legger ned utrolig mye tid i musikken.  

https://tv.ukm.no/fylke/telemark/2012/1507-smund-Soldal/
http://ungfilharmoni.no/index/om-ung-filharmoni/deltakere-2017-2/


Side 4 

Korps 
 Åsmund Soldal er et eksempel på at Bamble kulturskole og korpsene i Bamble

er gode talentfabrikke

 Han startet i Langesund skolemusikkorps og har vært elev i Bamble kulturskole

siden han var 11 år

 Han spiller også med de voksne i Bamble musikkorps og har opptrått med Brevik

musikkorps

 I tilleg till å spille ble han tidlig instruktør både i Herre Skoles Musikkorps og

Langesund musikkrops

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


Side 5 

Idrettsstipendet 2017: Kaisa Gromstad Ulstrup 
Utdelt av Simen Ervik  

 

 Idrettsstipendet er et stipend vi i Bamble gir ut for å ære våre idrettstalenter, men samtidig gi de 

støtte for å hjelpe dem mot veien til toppen.  

 

Idrett er noe av det viktigste i et samfunn for å få barn, unge og voksne i aktivitet. Det er ekstra gøy 

når idretten produserer store talenter som ikke har ett tak for hvor langt de kan nå. Jeg tror alle her 

synes det var gøy å lese om Ella Gjømle når hun leverte store resultater, og vinnere av 

idrettsstipendet i Bamble har potensiale til å skape minst like store overskrifter.  

 

Årets vinner av idrettsstipendet er ei jente på 14 år som var med å komme på 5te plass i junior-NM i 

turn, nærmere sagt trampett. Wow, bra tenker man da, men det blir enda mer imponerende når 

man finner ut av mange av de andre i juniorNM var folk som er 17 år! Hun har allerede fått 

oppmerksomhet for talentet sitt, og det blir bekreftet nå ved at hun er kalt inn til å delta på to 

juniorlandslagssamlinger, da snakker man ikke hobbyidrettsutøver lenger! Jeg minner også på igjen 

at dette er ei 14åring som har blitt kalt inn for å prøve seg på et landslag hvor det fleste er mye eldre.  

 

Vinneren trener hele 9timer ++med turn i uka. Med ny basishall, som er det samme som turnhall, 

samordnet med den nye ungdomsskolen, så kan det hende vi kan se hun blir norgesmester på 

Grasmyr en dag.  

Årets vinner av idretsstipendet 2017 er Kaisa Gromstad Ulstrup! 



Side 6 

Frivillighetsprisen 2017: Per Asdal 
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. 

Årets kandidat har i flere år vært tillitsvalgt for ski og fotball i Bamble IF. 

Årets kandidat har vært trener for skigruppa i Bamble IF og har trent utøvere frem til kretslag, 

landslag og OL. 

Årets kandidat har vært TD i kretsrenn på ski og har avholdt skiskole for idrettslag i kommunen.  Det 

er avholdt trenerkurs og smørekurs. 

Årets kandidat har vært aktiv på dugnader og har arrangert en rekke skikaruseller. 

I tillegg til sin store interesse og innsats for skisporten er årets kandidat også en gledesspreder innen 

sang og musikk. 

I yngre dager spilte årets kandidat til dans til klokka 0200 på natta og stilte til skirenn neste dag.  

Imponerende. 

I dag er rutinene noe endret. 

Nå spiller årets kandidat til bryllup og ellers til dans på både sommer og vinter på forskjellige scener 

der det skjer noe. 

Men årets kandidat spiller også i kirken når det er noe der for folk flest. 

Siden det er mer enn 50 år siden starten på frivillighetsarbeidet, har også publikum blitt mer voksent. 

Nå er det oldermannslagene, dvs. idrettsaktive over 40 år som har gleden av å danse til rytmene fra 

årets kandidat. 

Videre er det nå Bamble helsehus, Bamble menighetshus, Bamble pleiehjem, Herre servicesenter, 

Stathelle servicesenter og en rekke andre som har gleden av å få musikalsk besøk. 

Årets vinner av frivillighetsprisen 2017 er   PER ASDAL. 

Jeg ber deg om å komme frem for å motta Frivillighetsprisen for 2017 for 

1.  Mer enn 50 års frivillig innsats for fotball og skisport. 

2.  At du ved sang og musikk har skapt glede for personer i alle aldre, og at du fortsatt er lett          å 

be. 



Side 7 

Byggeskikkprisen 2017: Einar Nielsen og Yvonne 

Michelle Aasbø. Ulstrupveien 9, 3960 Stathelle 
Utdelt av Simen Ervik  

 

Jeg har fått æren av å dele ut dagens 3 pris, nemlig kommunens byggeskikkspris.  

Det er mye vi tar hensyn til når vi deler ut byggeskikksprisen i Bamble. Utformelse, arkitektur, 

brukervennelighet, miljø og så mye mer. Dette er kanskje en av prisene det er mest konkuranse på i 

Bamble. Vi har mange fine nybygg, men også mange opppussingsprosjekter som alle fortjener en 

pris. 

 

Årets vinner er ett bygg som komiteen likte veldig godt, ikke bare fordi det ser råflott ut, men hele 

huset er planlagt ned i den minste detalj. De unge huseierne har bygget huset på store flater så det 

skal bli et like bra hus å bo i når de blir eldre. Det er god planlegging. 

Vinnerene har også brukt lokale håndverkere fra hovedsakelig Bamble når de bygde huset, noe vi 

liker veldig godt. Lokale håndverke betyr også kortreiste srbeidere som er miljøvennelig, noe som er 

viktig for fremtidens hus. De har også benyttet vedlikeholdsfrie materialer på vegger, platting, 

rekkverk osv.  

 

Ja det høres fint ut, og det skal jeg love dere at det er. Samtidig som det er så flott har årets vinnere 

klart å bygge det på en måte slik at det ikke dominerer andre hus i nabolaget.  

Med et så flott og gjennomtenkt hus går årets byggeskikkspris til Einar Nielsen og Yvonne Aasbø! 



Side 8 

Kulturprisen 2017: Ivo de Figueiredo 
Utdelt av Linda Holien 

 

Vinneren av årets kultur pris   

Vinner av årets kulturpris vokste opp her i Langesund, idag bor han i Oslo. Han er  

historiker og en av Norges fremste saksproseforfattere.Han er nominert til 

kulturprisen for sitt omfattende forfatterskap generelt og for familie fortellingen 

 " En fremmed ved mitt bord"   

 

 

Bak seg har han  prisbelønte og kritikerroste bøker som  «Fri mann», om  
advokaten Johan B. Hjort , en omfattende Ibsen-biografi. I 2002 mottok han Brageprisen 

for biografien " fri mann" prisvinneren har også utgitt to prisbelønte sakprosabøker for 

ungdom om Henrik Ibsen. Og Henrik Wergeland. I 2010 kom mysteriet Ingeborg Køben. 

VG anmelder Guri Hjeltnes skrev da: Historikeren og forfatteren blir stilistisk bare 

bare  og bedre. 
I 2016 vant han språkrådets språkpris. 

 

 

Den fremmede ved bordet er forfatterens  egen far, hvor etternavnet stammer fra den 

portugisiske kolonien Goa i India. Goaneserne er indiske katolikker, etter hvert med 

engelsk som hovedspråk. Via Øst-Afrika sprer familien seg over store deler av verden, 

også til Telemark, der forfatteren vokser opp med mors familie fra Bamble.  

Boka skildrer blant annet problemene faren får ved ankomsten til Europa. Gjennom sin 

fars skjebne stiller forfatteren vesentlige spørsmål omkring identitet, herkomst og 

migrasjonen pris og hvordan Vi som nordmenn forholder oss til noe vi kaller " fremmed"  
Historien er i så måte svært relevant i vår tid,  
Familiehistorien er spesiell og eksotisk, likevel vil nok mange kunne kjenne seg igjen i 

boken overordnede spørsmål,om,familien betydning og om grenselinjene mellom 

tidligere generasjoners identitet og enkeltmennesker 

 

Overskriften i Aftenposten når anmeldelsen ble skrevet var: 
" En Bamble indianers bekjennelser" 

 

 

Endelig ble utrykket Bamble indianer til noe positivt  
Bare synd at når vi nå endelig kom dit, så sto det å lese i Aftenposten for kort tid siden at 

det store norske leksikon fjerner ordet indianer fra oppslagsordene  

 

 

Årets vinner av kultur prisen er   Ivo de Figueiredo 

 


