Æresmedlem i Sandar Historielag
Dette er en tillitsvalgt som gjennom et langt liv har vært glødende opptatt av å ta vare på
og videreutvikle lokal kultur og historie, og som er det vi kan kalle en ekte historiebærer.
Vi snakker om en skikkelig pådriver, en initiativrik og arbeidsom person som har vært
aktiv i en rekke foreninger og fora, og som ikke er redd for å si sin mening når det gjelder
å ta vare på verdifulle skikker og tradisjoner, bygninger og kulturminner i kommunen.
Dette har Sandar Historielag hatt stor nytte av i mange år. Vårt nye æresmedlem har vært
en sentral person i en rekke sammenhenger. Vi kan trekke fram oppgraderingen av
Kongshaugen, innslagene i grunnlovsjubiléet i 2014, renoveringen av Hvidts Plass - og i
2016 det imponerende programmet for historielagets 50-årsjubileum.
Typisk her har også vært en aktiv og bevisst bruk av lokalpressen til å fortelle om lagets
arbeid og til å målbære lagets synspunkter.
Vårt nye æresmedlem gjorde en helhjertet innsats, sammen med andre foreninger og
pådrivere, for å ta grep om Pukkestad gård. Det resulterte i dannelsen av Lokalhistorisk
Senter, en livskraftig organisasjon som betyr mye for mange med interesse for «saker og
ting som setter minner i sving».
Ved å bruke sitt store nettverk har vårt nye æresmedlem dessuten gjort det lettere for
historielaget å samarbeide godt med andre kulturelle foreninger i kommunen vår.
Spesielt vil vi nevne interessen for, og innsatsen med, å formidle kultur og historie videre
til de kommende slekter. Hun har vært en pådriver i mange år for et spennende samarbeid
mellom Sandar Historielag og Den kulturelle skolesekken.
Vårt nye æresmedlem er gartner av yrke, og hun har tydeligvis tatt med seg interessen for
å se at ting spirer og gror inn i styrearbeidet for historielaget, som hun har ledet siden
2008.
Det er en glede å utnevne avtroppende leder, Gunlaug Riis Aakerholt, til æresmedlem i
Sandar Historielag.
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