Tale holdt av Presidenten i Holmestrand Rotary klubb
Ivar Jon Tunheim den 14.06.2014

Æresnysgjerrigprisen 2014
Gode Holmestrandinger:
Gratulerer med en fantastisk flott Kulturfestival!

Mitt navn er Ivar Jon Tunheim. Jeg er president i Holmestrand Rotary Klubbolmestrand Rotary Klubb.
. Under åpningen av byens Kulturfestival har Holmestrand Rotary Klubb etablert en tradisjon i å dele
ut Æresnysgjerrigprisen
Statuttene for prisen sier at:
 «Æresnysgjerrig er en hedersbevisning som deles ut av Holmestrand Rotary Klubb til en person eller
organisasjon som har gjort en synlig, uegennyttig og samfunnsgagnlig innsats i Holmestrand eller Hof.
 Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Den
som tildeles Æresnysgjerrig må ha arbeidet og virket i samsvar med Rotarys formål.»

Det er styret i Holmestrand Rotary Klubb som fremmer kandidater og velger ut æresnysgjerrig.
Prisen er en miniatyrstatue av Nysgjerrig‐statuen, av bildekunstner og skulptør Asbjørn
Høglund. Prisen henger høyt. Den deles ikke ut hvert år, men kun når verdige kandidater er
funnet. Årets prisstatuett er imidlertid siste eksemplar av sitt slag. Men klubben ønsker å
opprettholde denne prisen, Det innebærer at Holmestrand Rotary Klubb nå arbeider for å finne en
ny, hensiktsmessig form på prisutdelingen i framtiden.

I fjor gikk prisen, som mange vil huske, til en ildsjel innen byens idrettsliv: Æres Nysgjerrig 2013 ble
tildelt Runar Bekkeseth som i alle år vært drivkraften i drift og utvikling av Breimyranlegget, som
nå framstår som et av de flotteste rekrutteringsanleggene i landet for skihoppere.

I år har Holmestrand Rotary Klubb rettet blikket i en litt annen retning. Årets priskandidat til
ÆRSNYSGJERRIG er aktiv på kulturfronten. Rotarystyret karakteriserer kandidaten som en
kulturpersonlighet. Han er utvilsomt nysgjerrig av natur. I denne sammenheng betyr det at han
aldri har vært redd for å utvikle eller prøve ut nye ting.

Han opptrer gjerne selv, men figurerer også som medhjelper og bakmann. Gjennom en årrekke har
han vært fødelshjelper for byens mange kulturutøvere fra videregående skole. Han er ikke minst et
musikalsk fenomen. Kandidaten trakterer flere instrumenter, komponerer musikk, arrangerer
musikk, produserer musikk, opptrer med musikk.

Denne interessen har han både et profesjonelt egennyttig og et engasjert uegennyttig forhold til.
Styret i Holmestrand Rotary Klubb mener kandidaten har avbalansert disse interessene meget
forstandig. Han har undervist mange av byens borgere på musikk‐kurs og i musikktimer. Han har
koordinert arbeidet med en rekke russerevyer og der lagt inn mye ekstra innsats. Han er en ivrig
korist – og har tidligere i år lansert nye korprosjekter lokalt i Holmestrand.

Priskandidaten imponerte lokalsamfunnet stort i fjor, både som særdeles engasjert 17. mai taler og
som komponisten bak suksessforestillingen Villa Strandholm. Forestillingen handlet egentlig om
nedgangstider, men ble en lykkelig, fremgangsrik teateropplevelse med Holmestrand Byteater i
hovedrollene. Mye mer kunne vært nevnt, men vi må her og nå begrense oss:

Årets æresnysgjerrigpris 2014 tildeles

Arnstein Roch Øverland!

