
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 28. august 2013, Hjemme hos Oddlaug kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Elsa, Mariann, Odd-Inge, Karl 

 

Bilde 1: Et lite glimt fra vår nære historie.  

Sak 1: Kulturminnedagen – 15. september 

 Elsa og Odd-Inge lager ferdig endelig program i uke 36 og sender leger ut dette på nett 

 Våre medlemmer får e-post med info om dagen 

 Elsa snakker med Vidkunn om å inkludere litt om prestene i foredraget sitt og med Hilde Sagland fra 

Hagelaget om hun kan si litt om blomster og vekster samt tradisjonshagen. 

 Dersom vi kommer med in annonse fra kommunen slipper vi å annonsere selv. I motsatt fall spøtter 

vi i en egen annonse uka før arrangementet. 

 Det bør sjekkes ut om vi kan samarbeide med kirkeforeningen om kaffe og litt å bite i? Vi kan evt 

betale dem litt. Evt kan vi selv koke kaffe å ha stående. 

 Det bør være en forhåndsomtale i avisen uka før 



 Avtale med Prestegården om lov til å gå opp dit. 

 Program: 

o Kl 13:00 Åpning ved ordføreren 

o Vidkunn, foredrag om Elise Welhaven og prestene 

o Hilde foredrar om blomster 

o Vandring opp til prestegården. Vidkunn kan evt si litt om prestene. Hilde om Jonas Rein 

Landmark 

o Kirkegårdsvandring, bygdas viktige kvinner og menn. v/Vidkunn 

Vedtak: 

 Se lista over 

Sak 2: Foredrag og temakveld om Nils-Aslak Valkepaa - Istindportalen 

 Biblioteket er hovedarrangør, historielaget medarrangør 

 Utstillingen koster kr 7000,- Pga at historielaget er medarrangør dekker fylket kr 5000,- Vi spleiser på 

Biblioteket om resten 

 Elsa har tilbudt seg å hjelpe biblioteket med å sette opp utstillingen 

 Bør vurderes om det skal være kaffe og evt kjeks på Biblioteket etter foredraget. Selve utstillingen er 

inne på biblioteket. 

 Vi sponser også en bokgave til foreleser. 

 Selve temakvelden er 19. september klokka 19:00 

Vedtak: 

 Odd-Inge legger ut info om utstillingen på nettsiden vår og sender ut til medlemmene 

Sak 3: Minnedag for Aase Nordmo Løvberg – 20. oktober 

 Todo liste: 

o Leie Bondeheimen 

o Leie spisesal hotellet 

o Avtale med Mellombygd mannskor og Spelemannslaget 

o Avtale detaljer med Rønning 

o Pynte Bondeheimen 

o Kaffe på Bondeheimen 

o Invitere gjester? 

 Program: 

o 12:30-14:30 Vandring til Nordmo kirkegård og langs elva. Guide er Rønning? 

o 15:00-16:30 Bondeheimen. Rønning er konfransier 

 Video 

 Mellombygd Mannskor 

 Spelemannslaget 

o 17:00 Middag på gjestegården 

 Må ha tak på antall påmeldte 

 Forhåndsomtale 

 Annonse 1. oktober ca 

 Kan Tor ta i mot påmelding og betaling 

 Sette pris. Skal det være mulig å melde seg på deler av arrangementet? Vandringen er gratis og åpen 

for alle 



Vedtak: 

 Møte for detaljplanlegging onsdag 18. september (styremøte) 

Sak 4: Krigsminnelandskap Troms 

 Stig Magne Hagen har foreslått en temakveld med vandring til fjellanlegg mm. 

 Vi ønsker Bente Nordhagen fra fylket her med foredrag om hvordan samle inn krigsminner 

 Oddlaug svarer Hagen på hans henvendelse og sjekker med Bente om når hun kan stille 

 Kanskje kan månedsskiftet september/oktober være høvelig tid for noe slikt, før vinteren kommer. 

Vedtak: 

 Oddlaug følger opp de involverte for å få plottet inn en dato 

Sak 5: Kalenderen 

 Målselv Maskin sin gravemaskin på forsiden i år 

 Be om tilbud fra abc, frist for levering 

 Alle må jobbe godt med sine saker. 

 Frist for levering til Odd-Inge er 15. oktober 

Vedtak: 

 Odd-Inge ber om tilbud fra abc. 

 Frist for levering til Odd-Inge er 15. oktober 

Sak 6: Logo 

 Vi sender fonter til designeren og foreslår at «Målselv Historielag» settes inn øverst i sirkelen. 

Vedtak: 

 Odd-Inge sender fonter og forslag til designer 

Sak 7: Referater 

 Vi må kanskje purre på Børre Krudtå om å få til neste møte om skolehistorie. Han skulle kalle inn til et 

slikt møtte når han fikk avklart litt rundt finansiering 

 Oddlaug gav referat fra Stay Behind kvelden 

 Enige om å ha en innsamlingskveld om krigshistorie til høsten i lag med forsvaret og andre historielag. 

Oktober en gang 

 Oddlaug lager liten notis i avisen om fotoutstillingen på Istindportalen. 

 Ulf Kristensen har bilder fra innflyginsradaren. Koble han mot Bjørnar Nicolaisen som har skrevet om 

Gumpen. 

 Elsa meldt inn minnedag for Åse Nordmo som et mulig arrangement. Kjøre opptaket Rønning har 

med henne fra 1987. Mellombygd mannskor, Spellemannslaget etc kan kanskje bidra. Bør være f.eks 

på Bondeheimen oppi bygda. Kanskje i september. Klipp i fra Målselvvideoen? Vi tror Vidkunn har 

den. Planleggingsmøte i august. 

Vedtak: 

 - 

 



Neste møte:  

 Onsdag 18 september - Tor 

 Onsdag 30 oktober - Karl 

 Onsdag 27 november – Julebord 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


