ÆRESMEDLEM ERIK HALVORSRØDS MINNE
Erik var en likandes kar som hjalp alle og ble likt av alle. Erik
kunne du spørre om alt, og du fikk alltid hjelp. Han så det
positive i alle.
Erik var flere år i styret til Tunsberg Leikarring, og var i
mange år vår faste instruktør og leikleder. Han var også
leikleder for leikarringen på Veierland. Som instruktør var
han flink og grundig. Sammen med sin kjære Bitten har han
vært aktiv danser i leikarringen i mange år, også på
oppvisninger, og har representert leikarringen i flere
sammenhenger. Erik var en flott lagsmann, og selv da han
var til sjøs, skrev han mange brev til Tunsberg Leikarring.
Han var en aktiv mann også ellers, og han løp gjerne lange
økter.
I dugnadsarbeidet var Erik alltid først med å stille opp, om det var bingo, kalkunlotteri
eller restaurering av Sverretun. Han arbeidet med Sverretun så lenge helsa hans tålte
det, så navnet står hyppig i dugnadsboka.
Erik var også engasjert i leikarringens arbeid med bunaden fra Arnadal i Stokke, og fikk
sydd seg en slik bunad da den var ferdig godkjent.
I 2008 ble Erik utnevnt til æresmedlem i Tunsberg Leikarring, for den fantastiske
innsatsen han gjorde over mange år.
Et kjennetegn for Erik var hans mange biler av typen Volga (russisk bilmerke), og bilene
kalte han for Olga. I hanskerommet lå det polkagriser som han delte villig ut til
passasjerene. Og passasjerer var det mange av, for han han stilte villig opp som sjåfør.
En gang han skulle til nordisk stevne i Finland parkerte han inni ei gammel løe, som datt
ned over Olga. Men Erik tok det med stor ro og Olga klarte seg.
Vi føler med Bitten, barn/svigerbarn, barnebarn og resten av familien i sorgen, og lyser
fred over Eriks minne.
Erik bisettes i Søndre Slagen kirke fredag 28. juni kl. 10.30. Istedenfor blomster ønsker
familien en gave til Kirkens Bymisjon. Alle er velkomne til minnesamvær.

Bilder fra oppvisning på Tønsberg Middelalderfestival i 2011.

