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BBiirrkkeenneess  kkoommmmuunneess  

Kulturpris 2018 
 
Det tidligere oppvekst- og kulturutvalget, nå Tjenesteutvalget, har gjennom årenes løp delt 
ut kulturprisen til mennesker som over mange år har bidratt til at Birkenes kommune har 
blitt en god kommune å leve i eller har markedsført Birkenes på en positiv måte. Disse 
vinnerne har på de forskjelligste områder arbeidet for å fremme kulturlivet i vår store og 
vakre kommune. Den første kulturprisen ble utdelt i 1980 og gikk da til Åsmund Knutson. 
Kommunes kulturpris henger svært høyt og det er bare de færreste som kan håpe på å få 
den. Den som får prisen kan med sikkerhet vite at de har vært gjennom et så trangt nåløye 
at ingen skal være i tvil om den er fortjent. 
Kulturprisen i år er et litografi av den kjente sørlandskunstneren Frank Brunner. 
 
Årets kulturprisvinner  er  Kristine Foss  

 
 Hun har et  stort hjerte  for bygda og det har hun vist ved flere anledninger   

 Hun er et typisk ja-menneske med stort pågangsmot og vilje til å gjøre noe positivt for 
andre. 

 Vært aktiv i lokalmijøet helt fra hun kom til Birkeland i 1965 og er en utrolig positiv og 
engasjert dame 

 Startet og drev husmorlaget i en årrekke. Fra 1966-1972 ledet hun husmorlaget. Hun var 
en stor pådriver og fikk mange med seg. 

 Var politisk aktiv fra 1971 og mange år fremover.Hun satt  i kommunestyret  i 4  perioder. 
Hun var spesielt opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge og miljøsaker. Hun har i 
flere år vært med og er fremdeles med i  Eldrerådet. 

 I 1982 startet hun ”Eldretreffen” på Birkeland. I 2011 driver hun dette tiltaket fortsatt! 
Hun har i årenes løp hatt flere med - drivere, men det er Kristine som har vært motoren i 
tiltaket. Hver onsdag kl 11 samles eldre fra hele kommunen til hyggetreff i kantina på 
kommunehuset eller på bedehuset. De har mat og kaffe, de synger og har det trivelig 
sammen. I tillegg har de hver gang et foredrag, underholdning i form av musikk og sang 
eller lignende. Hvert år før jul har de egen pakkedag der de pakker inn gaver de eldre har 
kjøpt inn og sender til et barnehjem i Russland.  Stort sett er det mellom 30-40 eldre som 
møter opp hver gang. Enkelte ganger har de imidlertid vært 60-70 eldre på treffene! Hun 
og medhjelperne arrangerer også faste turer for de eldre til ulike severdigheter og steder 
i Sør Norge.Hun driver dette fremdeles i en alder av 85 år 

 Hun har fått Kongens fortjenestemedalje 

 Hun har vist et engasjement langt utover det vanlige – hun e en sann ildsjel! 
 

En stor takk til Kristine for alt hun har gjort for andre og for bygda! 
 

Personalia:  
Navn:   Kristine Foss 
Født:  1933 
Bosted: Birkeland 



                        
    BBiirrkkeenneess  kkoommmmuunneess  

        KKuullttuurrbblloommsstt  22001188  
 
Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved 
enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement langt utover det vanlige. 
Mottakeren bør ha framstått som spesielt skapende eller på annen måte ha bidratt til 
større forståelse for kulturell utvikling. Kulturblomsten ble første gang utdelt i 1989 og gikk 
da til skuespilleren Per Aabel og komponisten/musikeren Geir Knutson. 
 
Kulturblomstvinnerne  får blomster, diplom og et litografi av kunstnerne  Per Fronth og 
Christopfher Rådlund. 

 
Årets kulturblomstvinnere: 

Fredd Nygård 

 Veldig opptatt av gode oppvekstvilkår for ungdom. 

 Han er raus  og  lyttende og får god kontakt med ungdommen 

 For 3 år siden starta han opp et ungdomstilbud i bygda for unge mellom 12 og 25 år. 
Han starta opp med  «Åpen garasje». Han åpna sin egen garasje der ungdom kan komme å 
drive med alt fra bilmekking til vaffelspising. De kan demontere gamle mobiler og 
teknologiske gjenstander. Han hjelper de og ungdommene hjelper hverandre. 

 Han hadde et mål om  å lage et fristed for ungdommen der de kan slappe av og der de kan få 
mestringsfølelse når de klarer å reparere og fikse ting og hjelpe hverandre. 

 Nesten hver torsdag kveld åpent for alle. De første gangene kom det bare 2 ungdommer, 
men nå er det mellom 13-20 ungdommer der. Han hadde også ekstra åpent 16.mai på 
kvelden! 

 Han har gitt ungdommer på Birkeland en trygg plass å være. Han er et menneske som bryr 
seg om andre!  

 Fred  setter ingen i bås – de som er der kan være seg selv. 

 Har også vært FAU leder  på Valstrand skole 
 
Stig Andre Myrene 

 Han er også  opptatt av ungdom  og har satt i gang et eget ungdomstiltak. 

 Han er et JA-menneske og  en engasjert person. Han er omgjengelig og meget inkluderende.  

 For en del år siden starta han opp et tilbud om kjøring med radiostyrte biler. De første årene 
ble dette tiltaket drevet i Birkeneshallen i helgene,men de har nå funnet et annet egnet 
lokale i sentrum. 

 Han er hjelpsom og får god kontakt med ungdommene. Aktiviteten drives 1 gang i uka og det 
kan være opp til både 30 og 40 interesserte der. Til vanlig er det mellom 10-15 ungdommer 
som kjører og har det moro sammen. Noen har egne biler , men det går også an å leie/låne 
biler for å prøve.   

 Han er også fotballtrener for et guttelag i Birkenes IL 
 

En stor takk til begge for alt de gjør for andre! 
 
 



 
Birkenes kommunes 

UUnnggbbiirrkk  22001188  
 
Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 25 år som fremmer kulturlivet i 
kommunen og/eller markerer kommunen positivt utad. 
Ungbirken ble innstiftet og første gang utdelt i 1989. Prisvinnerne har i interesseområde 
spent fra fremragende prestasjoner innen  idrett- og kulturtevlinger til sterkt sang- og 
musikk engasjement og vitenskap. 
Prisen består av diplom, blomst og gavesjekk. I år tildeles denne prisen 2 ungdommer fra 
Birkeland og de får en sjekk på kr 3000 hver. 
________________________________________________________________ 
 
Årets Ungbirker er Bjørn Olav Hartvigsen og Martin Stapnes, begge f. i 1997 
 

 Begge har gått  på Dahlske videregående skole på drama/musikk og de er multitalenter 
innen musikk. De er født i 1997. 

 Har vært med på UKM i mange år. To ganger er de gått helt til landsfinale sammen. I 
2014 gikk  de sammen med Elise Sløgedal til landsfinalen med en selvskrevet sang og 
melodi. Vært programledere på UKM 2 ganger . Martin har også vært URG representant 
ifor Aust Agder fylke i UKM systemet. 

 De skriver tekster selv og komponerer også melodier.   

 Bjørn Olav er først og fremst sanger, men akkompagnerer også seg selv på piano og gitar.  

 Martin spiller helst gitar 

 På forsommeren 2013 ble disse 2 guttene sammen med Finn Christian Hartvigsen hyret 
inn til Arendal for å spille da kulturministeren var på besøk der.  

 Opptrådd mye rundt om i kommunen på ulike tilstelninger 

 Har vært aktive i idretten med fotball og volleyball. 

 Martin har også vært med i Birkebilla 

 Martin er også litt instruktør i kulturskolen, bl a for Blikkbåx 

 Bjørn Olav har hatt flere større opptredener i 2015/2016/2017/2018 bl annet som 
soloartist med Birkenes bygdekor, flere ganger som soloartist med Birkeland Storband, 
Han har også vært hyret inn til flere oppdrag i Lillesand sammen med ulike kor. 

 Begge var sentrale  under åpningen av den nye scenen på Tobias jorde i fjor og begge er 
med også i år! 

 
Vi ønsker de lykke til framover med satsingen på sang og musikk! 


