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Tilstede: Oddlaug Lakseide, Frank Nygård, Audhild Olaisen, Oddbjørn Njøs, Mariann Nesvold 

 

Sak 1: Kulturminnnedagen v/Oddlaug 

Vi arrangerer den Søndag 20. September, med guidet busstur i lokale krigsminner. Oppmøte 

kl. 10.00 på Buktamoen. Først går turen til Kirkestua på Kjerresnes, her får vi Odd Hanssen til 

å fortelle historier der. Videre går turen til ungdomshuset til UL Prøven på Rossvoll. Her får vi 

servert middag til 200,- pr. pers. Stein Trondsen forteller om historie herfra. Forslag fra 

Audhild om at vi skal ha stopp ved Høgtun, bør vi få med oss mannskapsbrakka som står hos 

Olga Berntsen, som ble brukt under krigen. Turen går videre mot Gullhav, på tur med er det 

mange krigsminner, bla. Feltsjukehus v/Akka. Asgeir Stensrud blir med å fortelle, hvis han 

har anledning. På Målsnes forespør vi Knut Helge Grimstad til å fortelle. Egenandel kr 300,- 

pr. pers, for busstur og middag. Oddlaug sjekker buss, og jobber videre med opplegg for 

turen. Sjekker også opp parkering ved Buktamo v/Per Ørjan Eriksen. 

Sak 2: Målselvkalenderen 2016 

Kalenderstad 3, ansvarlig - Odd Inge og Oddlaug 

Oddbjørn forespør statens veivesen om å være hovedsponsor for kalenderen. Odd Inge har 

ett fint bilde på åpninga av gamle Målselvbrua (1939) som kan brukes som forside.  Da var 

det mange båter som lå på elva, med flagg. 

Hans Prestbakkmo har skrevet ferdig tekst om samisk båt. Vi oppfordrer Hermien 

Prestbakkmo til å skrive dikt om overgang fra båt til bru og veier. Kontakter Rønning 

Tollefsen for å høre om han har båthistorier. 

Sak 3: Minneinnsamling 

Rønning Tollefsen opplyser oss om at han har gitt ut bok: Fra villmark til bygd – fortellingen 

fra Målselv, gitt ut på Kolofon forlag 

Sak 4: Kulturminneprosjektet (Kick prosjekt) 

Samarbeid mellom historielaget og Midt-Troms museum. Kalenderen fra 2015 om sager blir 

lagt inn som kulturminner. Oddlaug skriver ut på samarbeidsavtalen om bidrag til Kick 

prosjektet i Målselv kommune. MH får kr 10.000,- fra Midt-Troms museum. 

 

 


