Vi ønsker å gratulere RenatheJohanne Wågenes med Hedersprisen
DIS-Bjørn.
Prisen fikk hun først og fremst for sin
entusiastiske og energiske ledelse av
"Gravminner i Norge", som har
utviklet seg til å bli et betydelig og
landsomfattende prosjekt i
foreningen. Hun har også vært svært
engasjert i kilderegistrering og har
hatt forskjellige styreverv i
foreningen.
Prisen ble utdelt under DIS-Norges
Årsmøte den 23. April 2006 på
Stjørdal.

Renathe får overrekt DIS-Bjørnen

Hva tenkte du da du forstod at det var du som skulle få prisen?
Jeg ble overrasket og utrolig rørt. Tenkte litt sånn "Jøss, det er meg han
mener!".

Hva betyr denne prisen for deg?
Faktisk ganske mye. Ble jo litt stolt da J og utrolig glad!
Vilken styreverv har du hatt så langt i DIS-Norge?
Startet som sekretær i DIS-Hordaland 2000-2001. Så var jeg leder fra
2001 til 2004. I tillegg til dette var jeg kilderegistrator for DISHordaland. Har også være medlem av AU-for kilderegistrering i ca 5 år.
Våren 2004 ble jeg valgt inn som styremedlem i DIS-Norge hvor jeg har
vært i 2 år. Nå har jeg valgt å bare konsentrere med om
administrasjonsjobben av "Gravminner i Norge".
Noen av dem som har mottatt prisen før er Lars Nygård og Jan
Eri. Blir det en ekstra pådriver i ditt arbeid?
Ja det er jo begge dyktige personer som er veldig dedigert i sitt arbeid
for foreningen. Så det må jo være en ære å bli plassert i samme bås som
dem.
Jeg ser at du er den første fra Bergen som får prisen, blir den
ekstra stor da?
"Jøss er jeg det?". Ikke dårlig. Flott at det kom en DIS-Bjørn denne
veien også.
Hva skjer videre nå og hva er dine neste mål? Nå skal jeg kun
konsentrere meg om gravsteiner. Dette prosjektet har blitt ganske stort
og krever egentlig all min tid. Den vokser seg større og større hver uke
og har blitt populært langt utenfor våre landegrenser. Mine mål er vel så
enkelt som flere personer inn i basen og mange flere bilder. Og bilder er
noe vi har for lite av!.
Gravminner i Norge er den siden i DIS-Norge som øker mest i
antall treff. Kom det som en overraskelse, eller tenkt du at dette
kom til å bli en slik stor suksess?
Det kom vel som en overraskelse ja, og jeg hadde ikke tenkt over at det
kunne bli så stort. Tydelig at vi har truffet et behov hos slektsgranskere.
Men jeg er veldig glad for at det har blitt så stort, spesielt når man
legger ned så mye arbeid i det.
Blir det turer rundt i landet med kameraet på magen i sommer?
Det hadde vært kjekt!! Kjørt etter været og kirkegårdene. Jeg trives
veldig godt på kirkegårder. Det er så fredelig der. En flott dag, er en dag
med deilig vær, kamera, notatblokk, små kirkegårder og tanken om en
vel gjennomført arbeidsøkt. Og mange nye navn på nett.
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