
Kongens fortjenestemedalje til Gudbjørg Fønhus Stensrud 

 
Noen ganger er det ålreit å være ordfører. En slik stund er det nå. 

 

Først vil jeg takke for at vi kan trenge oss på årsmøte i historielaget som vi her 

gjør. Det er nok ikke uten grunn vi har valgt dette. Nøkkel personen som vi nå 

skal hedre var med på og stifte nettopp dette, var også den første leder og nå 

æresmedlem. 

 

Det er med stor ære og glede at vi kan dele ut kongens fortjenestemedalje i sølv i 

kveld. Prisvinneren har hele sitt liv vært opptatt av historie og kultur av mange 

slag. Gjennom sitt målbeviste arbeid og brennende engasjement har hun bidratt 

til å gjøre Sør-Aurdal og bygdene våre kjent. 

 

Vedkommende er en humørspreder, finner på mye ” perlement” som kilde 

Andes sa, og en ressursperson. Ting blir gjort når hun er med. Hun er veldig 

oppfinnsom og kreativ. Hun er impulsiv, så det er aldri kjedlig i hennes nærvær. 

Hun skaper liv i nabolaget. Flink til å administrere og sette ting ut i livet som og 

dekke et langbord på gamle E-16. Hun tar seg av sine medmennesker, viser 

omsorg og omtanke. Verdier som er svært viktige i vårt samfunn.  

 

 

Hun formidler vår kulturarv men også skaper en ny for oss gjennom et levende 

kulturliv i Sør-Aurdal. 

 

Hun har vært lærer, faktisk min og det bar sikkert på utfordring vil jeg tro. 

 

Bøker har hun alltid vært glad i og var en stund filialbestyrer i Begndalen 

bibliotek. 

 

Hun har gjort en stor innsatts ved Bagn Bygdesamling der hun var styreleder fra 

93-98. 

 

Som alle sikker skjønner er det Gudbjørg Fønhus Stensrud vi vil hedre. 

 

Gudbjørg har ført arven videre etter sin far på Nissebakken og sammen med 

familien skap et mini-museum. 

 

Gudbjørg er selv forfatter og debuterte i 1985 med ”Mikkjel far min” og i 1987 

kom boka ”Fra kjøkkenvinduet”. 

 

 

 



 

 

Sør-Aurdals 1000 års-arrangement ble med ”UNDERVEIS spor av kirke og 

folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år” et vellykket arrangement som Gudbjørg 

skal ha en stor del av æren for. De historiske spillene er Gudbjørg sitt verk. Både 

i Reinli, Hølersetera og Hedalen hvor de skildra viktige milepæler i historia til 

kirka og bygda. Hølerseter historia ble levendegjort for vandrere, som overnatta 

på sætervollen. 

 

Gudbjørg har ei karriere bak seg som folkevalgt som strekte seg fra 1980-1995. 

 

Hun var med i Kommunestyre, Formannskap,  

Administrasjonsutvalg, 

 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg,  

Hovedutvalg for kirke, kultur og fritid. 

Kriksskadenemnd. 

Styre for Bautahugen samlinger 

Bibliotek styre 

Eldrerådet 

 

I 1981 ble det gjort vedtak i Sør-Aurdal kommunestyre om og sette ned ei 

”boknemnd”. Gudbjørg var selvskreven og i et arbeid som strekte seg over 10 år 

kom det et bokverk i fire bind ”Gard og bygd i Sør-Aurdal”. 

 

Hun har lagt ned et betydelig arbeid for historielaget som vi nå har møte for. 

Som formann og drivkraften for mye. 

Redaksjonskomiteen for ”Sagn og Soger i Søndre Ourdal” 

 

Vi har ikke bare hat Arne og Karlos i Valdres innen tekstil. 

Gudbjørg har også gjort sitt. 

Hun var initiativtaker til Sør-Aurdalsgenseren. 

Storsve-bunaden fant de ei tøyfille i veggen som Gudbjørg så muligheten i  

Og fikk vevd et stoff av samme mønster. 

 

Gudbjørg`s evne til historieformidling har også gitt en sukkses som guid. 

Autorisert guid er hun og har hat mange turister med seg som har fått opplevelse 

av det mangfoldet i natur og historie som Valdres kan by på. 

 

Når vi sist sommer hadde Hans Majestet Kongen på besøk var det igjen 

Gudbjørg som bidrog med sitt spel på Vangen og bidrog til et vellykket 

arrangement. Ekstra takk for dette. 

 

 



Kommunen har mye og takke Gudbjørg Fønhus Stensrud for. 

Hun har gjort en stor innsats i formidlingen av kulturarven og vært med på å 

skape et levende kulturliv i kommunen. Det står respekt av hennes innsats. 

 

 

 

Skulle nesten synge ” For ei dame til deg nå” 

 

 

Det er med stor glede for meg og kunne tildele Gudbjørg Fønhus Stensrud  

Kongens fortjenestemedalje i sølv. 

 

Hun vil også om en tid bli invitert til mottakelse på Det Kongelige Slott. 

 

Jeg vil få be Gudbjørg Fønhus Stensrud komme frem og mota utmerkelsen. 

 

 

 

Kåre Helland 

 


