Utsendt av Østfold Historielag onsdag 5. april 2017

Marit Sofie Egeberg Krog død
Æresmedlem og mangeårig leder av Østfold Historielag, Marit Sofie Egeberg Krog,
døde søndag 2. april 2017, 70 år gammel.
Marit hadde en blid, vinnende framferd, og var en ildsjel og imponerende dyktig i alt
hun lot seg engasjere seg i; fra driften gården i Rødenes, huslige sysler i hjemmet til
de mange tillitsverv hun etter hvert påtok seg i mange forskjellige organisasjoner.
Hun var leder av Østfold Historielag fra 1999 til 2010, og hun ble utnevnt til
æresmedlem av laget i 2015.
Ved åpningen av Kulturminneåret 2009 i Trondheim deltok hun som invitert gjest og
med hedersbetegnelsen «ildsjel».
I 2011 ble hun hedret med Wilse-medaljen som tildeles personer som på uegennyttig
og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet
interessen for den.
I tillegg til lederskapet i Østfold Historielag var hun en drivende kraft i flere av lagets
komiteer, og hadde samtidig også overskudd til å lede Marker Historielag i mange år,
delta i styret for Landslaget for lokalhistorie og redaksjonskomiteen for landslagets
tidsskrift «Lokalhistorisk magasin».
Den samme iver og interesse viste hun for Østfold Bygdekvinnelag og Øvre Østfold
avdeling av NAF. En periode var hun også medlem av styret for stiftelsen
Borgarsyssel museum.
Marit var høyt verdsatt, hun vil bli dypt savnet av oss alle og vi lyser fred over
hennes minne.

Thorbjørn Koch
leder Østfold Historielag
Marit Sofie Egeberg Krog begraves fra Rødenes kirke i Marker fredag 10.4.17 kl.
10:30

Viktig melding – kurs for kulturminneregistering
utsatt
til den som har meldt seg på annonsert forestående kurs for registratorer

kulturminneregistrering våren 2017:

Av helsemessige årsaker er kurset utsatt inntil videre, vennligst informer den/de i ditt
lag som har meldt seg på.
--Opprinnelig melding med innbydelse til å delta:
«Det ble i 2016 avholdt to kurs for registratorer i Kulturminnebasen.
Det første som ble avholdt på Historica hadde meget god deltakelse, nesten litt for
mange.
Vi valgte derfor å holde ett til slik at de som syntes de fikk med seg for lite på det
første kunne bli med en gang til, og det var også noen som den første dagen ikke
passet for. Det var svært få på det andre kurset.
Vi vil nå gjerne ha en tilbakemelding fra lagene om de har noen som ønsker kurs. Er
det noen som ønsker det vil vi arrangere, men vil ha en tilbakemelding fra lagene slik
at vi kan tilpasse oss til ett egnet møtested.
Gi en tilbakemelding til Roy Heyerdahl, innen 25. februar.
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