Skien Historielag
Skien Historielag hadde den store glede på siste årsmøte å tildele Ingrid Sørbø æresmedlemskap i vår
forening. I mer enn 20 år har hun vært medlem i foreningen og i alle disse år som styremedlem og
sekretær. I hele denne tiden har hun som aktiv deltaker vært med på å fremme og gjennomføre flere
av Skien Historielags større prosjekter. Vi kan bare nevne Århusstien, som alltid har stått hennes
hjerte nær og Geitebuvarden. Den ble behørig gjenreist og restaurert av medlemmer i Skien
Historielag i nært samarbeid med familien Løvenskiold. Ikke minst må vi huske hennes iver da
Historielaget påtok seg vedlikehold og tilrettelegging rundt en del av våre helleristningsfelt. Alt i god
forening mellom kultur og natur og i godt samarbeid med andre medlemmer.
Hva medlemmene sikkert har merket er hennes iver og glød som reiseleder. Hun ble for mer enn 20
år siden hentet inn av daværende leder, Ragnar Olsen, for nettopp å ha ansvaret for arrangement og
ledelse av turer i Skien Historielags regi. Før dette hadde hun mer enn 15 års erfaring fra
Turistforeningen og andre med turarrangementer og var god skodd. I mer enn 20 år har hun hatt
ansvar for arrangement av Skien Historielags turer. I starten var det mer omfattende turer over flere
dager og som ga foreningen god omtale og var god rekruttering for nye medlemmer. I senere år har
våre to årlige turer begrenset seg til dagsturer. Eksempelvis hadde vi turer til Gottland, i vesterled
med Stavanger og Haugesund som base, eller en seksdagers tur i Olav den helliges fotspor gjennom
Gudbrandsdalen og opp til Trondhjem. Selv minnes jeg best den turen vi hadde til Oslo med
vikingskip, gullskatten på Historisk Museum og et flott besøk på Akershus slott og festning og hvor vi
også fikk med oss glimt fra Middelalderfestivalen. På alle disse turene var Ingrid en stø og god
reiseleder. Vi merket at hun hadde jobbet med stoffet og tilretteleggingen slik at vi skulle få mest
mulig utbytte av turen. Bilder og referater fra en del av de siste turene vi har hatt med Ingrid som
turleder, kan man finne på Skien Historielags hjemmesider # skienhistorielag.no #. I tillegg har hun
vært en ivrig bidragsyter til vårt medlemsblad Brynet som kommer fire ganger i året. Dette har også
vært interessant lesning fra en tid enkelte av oss eldre medlemmer kunne mimre om og bli myke om
hjertet.
Ingrid er jo også den første personen vi ser på våre medlemsmøter. Blid og trivelig ønsker hun oss
velkommen og svarer gjerne på spørsmål. Og forut for våre medlemsmøter har hun vært meget aktiv
med å finne både temaer og dyktige foredragsholdere. Dette har hun gjort med en sikker og stø hånd
på arrangementet. For Ingrid er nei et fremmedord, har vi spurt om hun kunne gjøre noe for
Historielaget har hun alltid vist innsats med smittende engasjement for oss øvrige.
Kjære Ingrid, vi i styret håper å beholde deg i flere år til. Vi vet at alderen har gitt deg visse
problemer, men ikke mer enn du ennå takler. Vi vet også at du om kort tid står overfor feiringen av

et jubileumsår det står stor respekt av. For Skien Historielag har du gjort en kjempeinnsats og vi vet
at du også har hatt stor glede ved å kunne bidra og nettopp det er noe av det vi er mest glad i deg
for.
Derfor Ingrid, takk for innsatsen for Skien Historielag så langt, og det er ikke slutt ennå. Det er
således med stor glede og ærbødighet vi i styret gjorde vedtaket om å utnevne deg til Skien
Historielags nye æresmedlem.
Lykke til videre Ingrid.
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