12

Tirsdag 16. juni 2015

KULTUR

JARLSBERG

SKAL IKKE GI SEG: Svein Otto Schjerven delte ut årets nysgjerrigpris til Gunnar Brekke for lang og tro innsats i HIF. - Jeg skal ikke gi meg nå. Det er nå vi skal få det til!

FOTO:

Rotarys utnevnelse av årets «Æresnysgjerrig» 2015:

– Gir meg ikke nå
Med 70 års upåklagelig innsats i HIF gikk
årets nysgjerrigpris til
Gunnar Brekke.

Brekke etter utdelingen.
– Men når du ser barn og ungdom boltre seg på fine gressmatter gir det meg noe. Da føler
jeg at jeg har fått noe igjen.

SYNNE EGGUM MYRVANG

En ære å få dele ut pris

HOLMESTRAND: «Mens den
gjerrige ikke vil, prøver nysgjerrige å få det til», står det i hilsningsverset som brukes under
utnevnelsen av den æresnysgjerrige.
– Noen spør meg hvorfor jeg
vil holde på med dette, forteller

Svein Otto Schjerven er påtroppende president i Rotary, og
delte ut årets pris.
– Det er en ære å få dele ut
denne prisen, synes han.
– Det er spesielt viktig for oss
i Rotary å fremheve personer
som Gunnar. Han har et oppriktig og brennende engasjement
for det han holder på med, og
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GRILLER LAKS: Bjørn Gunnar Kristiansen fra
Kiwanis sørget for at det var nok laks.

 
 

 
 




har vært i klubben i 70 år, forteller Schjerven.
I begrunnelsen er det listet
opp mange ting Brekke har drevet med, fra da han selv spilte
fotball på guttelaget, til 200 alagskamper, trenerverv, lederverv, styreverv og engasjement
både i klubben og på kretsnivå.
At han ledet prosjektet for
gunstgressbanen er også med.
Per dags dato er Gunnar materialforvalter og altmuligmann.
Han sørger for at alt er på
stell, og det er aldri et nei å få
hos Gunnar, heter det blant

ÅPNINGSPARADE: Holmestrand og Botne

mange andre ting i begrunnelsen fra Rotary.

– Ikke i mine tanker
Gunnar er overrasket over utnevnelsen.
– Det å stå her er liksom ikke
helt meg, så jeg har skrevet ned
noen ord. Da jeg fikk vite at jeg
ble årets «nysgjerrige», ble jeg
både overrasket og ydmyk. Det
var ikke i mine tanker, forteller
han.

Takker kona

ler denne prisen med de andre
frivillige som holder på i HIF, og
med kona mi Klara. Uten tålmodigheten hennes hadde ikke
dette gått.
Ingenting tyder på at Brekke
har tenkt å gi seg med det første.
– Kjepphesten min nå er å få
til en rehabilitering på Hvitstein. Jeg skal ikke gi meg nå.
Det er nå vi skal få det til! Å holde på med dette holder meg
frisk og rask, mener den spreke
ildsjelen.

– Også er det jo gjerne sånn at
man må takke noen. Og jeg de-

50 ÅR: Et fargerikt innslag i åpningsparaden.

skolekorps i paraden.
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