10

nyheter

Lørdag 26. juni 2021
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Kjempeglad: – Dette var utrolig artig og stas, sier styreleder i Holmestrand og Omegn Turistforening, Birgit Vildalen, etter at foreningen ble tildelt årets Æresnysgjerrig av
begge Foto: Pål Nordby
Holmestrand Rotary Klubb.

Årets Æresnysgjerrig fra Rotary

– Det ble HoT
– At turistforeningen
forkortes med HoT er
stilig, og passer fint
inn i tildelingen av
årets Æresnysgjerrig,
sa Rotarypresident
Heidi Hammervik.
– Takk, tusen takk,
dette var veldig hyggelig og en veldig
overraskende pris å
få, svarte styreleder i
Holmestrand og Omegn Turistforening,
Birgit Vildalen.
Pål Nordby

paal@jarlsbergavis.no

Holmestrand:
Årets
Æresnysgjerrig har av Holmestrand Rotary Klubb de siste
årene, minus i fjor, blitt delt ut
under kulturfestivalen i Holmestrand. I år var utdelingen et
av innslagene under klubbens
årsmøte på Biorama tirsdag
kveld.

En hedersbevisning
– Æresnysgjerrig er en heders-

bevisning som deles ut av Holmestrand Rotaryklubb til en
person eller organisasjon, som
har gjort en synlig uegennyttig
og samfunnsgagnlig innsats i
lokalmiljøet, kunne president
Hammervik opplyse.
Prisen Æresnysgjerrig har utgangspunkt i nysgjerrigskulpturen som er plassert på brygga.
På Holmestrands tusenårssted.
– Dette var Holmestrand Rotarys prosjekt for å markere Rotary
Internasjonal
som
100-åring i 2005, fortsatte hun.

En viktig tilrettelegger
Til begrunnelsen for prisen
kunne Heidi Hammervik si til
Birgit Vildalen at hun leder for
en organisasjon som ikke minst
under pandemien har vært en
viktig tilrettelegger for friluftsliv.
– Mange av de tilbudene vi
har vært vant til å benytte oss
av har vært stengt, men vi har
kunnet være ute i naturen, og
heldigvis har dere i HoT vært
der for oss. Og vi snakker om
Holmestrand og Omegn Turistforening. At foreningen forkortes HoT er stilig, og passer fint
inn i denne tildelingen, sa hun.
– Naturen ligger der, men

dere er en engasjert gjeng som
står på for å tilrettelegge løyper,
stier og annet. Dere har utrolig
mange prosjekter på gang, og
nå bygger dere også ny hytte,
Tyriåsen, som vi akkurat kunne
lese om i Jarlsberg, fortsatte
hun.

HoT gjør mye for mange
At foreningen gjør mye for
mange kunne Hammervik vise
til ved å fortelle at formålet er å
legge til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og turvennlig friluftsliv.
– Dere arrangerer veldig mange aktiviteter for flere ulike aldersgrupper. Noen av disse er
friluftsskole i samarbeid med
foreningen i Horten, sommertur i en uke spesielt tilrettelagt
for mennesker med utfordringer, dere former unge naturtalenter, har faste tirsdagsturer
på dagtid, driver med ryddig og
merking av løyper og dere drifter serveringssteder som Nordre Løkenseter og Brannåsen.
Og ved Brannåsen er det også
utleie. Og nå kommer det en ny
hytte, Tyristua, så dere er utrolig aktive for å gjøre hverdagen
bedre for veldig mange, roste
Hammervik.

Mottar nysgjerrigprisen: Styreleder i Holmestrand
og Omegn Turistforening, Birgit Vildalen tar imot pris og diplom fra
Rotarypresident Heidi Hammervik.
– Vi ser at interessen for friluftsliv har vært økende under
pandemien, og dere har vært
viktig for veldig mange. Det er
helt i tiden å gi turistforeningen
en oppmerksomhet, og det er
mye basert på frivillighet fra
ildsjeler hos dere, samt at det er
viktig at tilbudene er for alle, sa
Hammervik, og delte ut et
trykk av nysgjerrigstatuen, og
et hilsningsdiplom med et dikt.
– Kanskje kan det henge på
en av hyttene, foreslo hun.

Hyggelig
Birgit Vildalen ville først takke
på vegne av Holmestrand og
Omegn Turistforening.

– Tusen takk, det var en veldig
hyggelig og overraskende pris å
få. Og nysgjerrigprisen det passer veldig godt til hva alt turistforeningen holder på med. Jeg
blir også veldig glad når jeg ser at
Rotaryklubben har tatt inn miljø
som et av sine fokusområder. Vi
har akkurat nå hatt 25 ti til trettenåringer ute i skogen og på
stranda, hvor de lærer seg om
friluftsliv og det vi kaller sporløs
ferdsel, som er bruk av naturen
og miljøet, på en måte så vi bevarer miljøet for neste generasjon, sa Vildalen.
– Dette var veldig overraskende og hyggelig, gjentok
hun.

