En fjellets hedersmann er gått bort
Rolf Bjerke Paulssen gikk bort 3. juli i år og Vangsjøen Vel har mistet en av sine
aller ivrigste og mest engasjerte støttespillere.
I 2006 ble Vangsjøen Vels Hederspris delt ut for åttende gang. Statuttene sier:
”Vangsjøen Vels Hederspris kan gis den person/de personer som har gjort en
spesiell innsats for å fremme velforeningens formål ved å:
- verne om stedets lokale miljø og / eller
- ivareta medlemmenes felles interesser og / eller
- yde verdifull innsats i velforeningens arbeid
Rolf fylte alle disse kriteriene til gangs:
Han hadde et svært stort og bredt engasjement. Han var styremedlem i en rekke
år og formann i Vangsjøen Vel i hele åtte år, og gjennom det etablerte han vellet
som en institusjon. Rolf opprettet og vedlikeholdt stort nettverk som omfatter
Øystre Slidre Kommune, vegstyrene for de to ”hovedveiene” opp til Vangsjøen og
Rabalen, Vangsjøen Fjellstue og en lang rekke andre. Han var primus motor og
initiativtaker til flere av vellets familiedager. En av disse førte til heftet om
”Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944” som er blitt kjøpt inn både
av bibliotekene og av historielagene i Valdres.
Gjennom sin formannsperiode bygget han opp et hytte- og stølsvel som ble en
viktig faktor for så vel medlemmene, som vellets øvrige kontaktnett og Øystre
Slidre kommune. Han sørget for at vellet engasjerte seg i kulturaktiviteter og tok
vare på informasjon som gjorde at gamle kløvstier og andre stier ble ryddet og
merket så de ble tilgjengelige for turgåere.
Helt til det siste arbeidet han med et prosjekt om ”Stølene ved Vangsjøen” og
vellet vil følge opp arbeidet hans og vi håper å fullføre dette selv uten hans
inspirerende og viktige bidrag.
Vi som hadde gleden av å arbeide nært med Rolf både i vellet og i andre
sammenhenger savner ham og hans blide nærvær. Våre tanker går til Jorunn og
hans nærmeste familie når vi lyser fred over Rolfs minne og takker varmt for hans
store og uvurderlige innsats i Vangsjøen Vel!
Rolf under Familiedagen i 2005 – opptakten til heftet
”Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944”

