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MÅLSELV HISTORIELAG – REFERAT ÅRSMØTE 2014 

REFERAT FRA ÅRSMØTE ONSDAG 12. FEBRUAR 2014, ISTINDPORTALEN KL 17:00 - 18:30 

Til stede: Ca. 13 stk. møtte til årsmøte. Ca. 180 stk. møtte til temakveld etterpå.  

 

1. Valg av møteleder, godkjenning av innkalling, valg av referent og to til å 
underskrive protokoll 
Møteleder: Torild Skogstad 
Referent: Odd-Inge Larsen 

To til å underskrive referat: Karl Hasvold og Torild Skogstad 

Disse ble enstemmig godtatt av årsmøtet. 

Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

2. Årsmelding 
Årsmeldingen ble lest opp av lagets leder Oddlaug Lakseide. Ingen hadde anmerkninger til 
denne bortsett fra et par faktafeil som er rettet opp. Det ble kommentert fra salen at man var 
imponert over aktiviteten i laget. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

Det var to kommentarer til årsmeldingen: 

 Navnet på bildegruppen på Facebook var feil og er rettet opp i Årsmeldingen. 

 En aktivitet var avglemt, Midt-Troms Museum hadde en utstilling over bygdas viktige 
kvinner under vårt arrangement til Kulturminnedagen og til feiringen av 
Stemmerettsjubileet. 

3. Revidert regnskap 
Lagets kasserer, Tor Kvammen, var syk da årsmøtet ble avholdt, men han hadde levert 
revisorgodkjent regnskap som ble lest opp av Mariann Nesvold. Revisorrapport fra Arvid 
Elvevold og Kjell Lundnes ble lest opp. Det var ingen merknader og de godkjente regnskapet. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

4. Fastsettelse av kontingent  
- Styret foreslo at den forble uendret kr 200,- 
Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

5. Innkomne forslag 

 Presentasjon - logoforslag v/Odd-Inge Larsen 
o Arbeidet med lagets nye logo er avsluttet og Odd-Inge Larsen presenterte logoen for 

årsmøtet.  

 Vedtektsendring valg av valgnemd 

o Det var forslag fra styret om å endre valgordningen for valgnemd. Paragraf 5, ledd 4 
endres til: 
«Valgnemd på 3 medlemmer. Nemda rulleres hvert år slik at den som er leder går ut, 
nummer to på lista rykker opp som leder og nytt 3. medlem velges for 3 år.» 

 Budsjettforslag v/Tor Kvammen 
o Kasserer Tor Kvammen hadde laget budsjettforslag for 2014. Dette ble enstemmig 

vedtatt av årsmøtet. 
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 Årsplan v/Oddlaug Lakseide 
o Leder Oddlaug Lakseide la fram aktivitetsplan for 2014. Denne ble enstemmig 

godkjent av årsmøtet. 

 Valg av delegater til årsmøte i Troms Historielag 14.-15. mars 
o Årsmøtet delegerte til det nye styret å velge delegater. 

6. Valg i henhold til § 5 
Torild Skogstad la på vegne av valgkomiteen fram forslag til nye styremedlemmer. Disse ble 
enstemmig valgt av årsmøtet. Ingen motkandidater ble foreslått. Det komplette styret består da 
av følgende, der de som var på valg i år er merket med *): 

 Leder: Oddlaug Lakseide (1 år) *) 

 Nestleder: Elsa Nymo (2 år) 

 Sekretær: Odd-Inge Larsen (2 år) 

 Styremedlem: Mariann Nesvold (2 år) 

 Styremedlem: Frank Nygård (2 år) *) 

 Varamedlem: Torild Skogstad (1 år) *) 

 Varamedlem: Karl Magne Hasvold (1 år) *) 

 Varamedlem: Gunnar Grøtte (1 år) *) 

 Valgkomité: Agnes Nerland Fagerheim (1 år) *) 

 Valgkomité: Gerd Karoline Borgen (1 år) *) 

 Valgkomité: Audhild Aune (1 år) *) 

 Revisor: Kjell Lundnes (2 år) *) 

I tillegg har Tor Kvammen sagt seg villig til å være kasserer og styret fikk fullmakt til å finne 
revisor nummer 2. 

7. Eventuelt 
Det var ingen saker her. 

 

 
______________________  ______________________  ______________________ 

Odd-Inge Larsen   Karl Hasvold    Torild Skogstad 

Referent 

Vedlegg: 

 Årsmelding 

 Årsplan 

 Regnskap 

 Budsjettforslag 
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Målselv Historielag - Årsmelding 13.02.2013 – 12.02.2014 

 

Styrets sammensetning i perioden: 

 

Leder:      Oddlaug Lakseide, 1 år 

Nestleder:     Elsa Nymo, 1 år 

Sekretær/webredaktør:        Odd-Inge Larsen, 2 år 

Kasserer:    Tor Kvammen, 1 år 

Styremedlem:    Mariann Nesvold, 2 år 

 

1. vara:     Torild Skogstad, 1 år 

2. vara:     Karl Magne Hasvold, 1 år 

3. vara:     Bjørnar  Fredheim, 1 år 

 

Revisorer:    Kjell Lundnes, 2 år 

     Arvid Elvevold, 2 år 

  

Valgkomité:    Agnes Nerland Fagerheim, 1 år 

     Rita Kramvig, 1 år 

     Gerd K. Borgen, leder, 1 år 

    

 

Administrasjon 

Det har vært avholdt 8 styremøter. Vara er innkalt til alle møter. 

  

Midt-Troms Museums møtelokale i Høgh-bygget har vært brukt som fast møtested. Junimøtet var 

hos Elsa og augustmøtet hos Oddlaug. 

 

Fra 2010 er laget medlem i Landslaget for lokalhistorie (LLH) og har mottatt Lokalhistorisk magasin, 

meldingsblad for LLH og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), samt Heimen, organ for LHL. Fra 

2011 er laget medlem i Troms Historielag (TH).  

 

Oddlaug er vara til styret i TH og har deltatt på ett styremøte. Hun deltok som delegat på årsmøte til 

TH. Årsmøtested: Reisafjord Hotel AS, Sørkjos.  

 

Odd-Inge representerte MH på planleggingsmøte for ”SommerMålselv”, 29. januar 2013.  

 

Odd-Inge har sørget for at hjemmesiden tid til enhver tid er oppdatert med informasjon om 

forestående og gjennomførte arrangement. Flere enn tidligere finner oss og tar kontakt via 

www.malselv.historielag.org  Han har i år opprettet bildegruppen «Målselv Historielag – Gamle 

bilder» på FB. Den har blitt svært populær i løpet av kort tid. 281 medlemmer pr 11.02.2014.  

 

Oddlaug deltok på Troms Historielags «Kurs i minneinnsamling», 30. august. Sted: Statsarkivet, 

Tromsø og på ressursgruppemøte i prosjektet «Krigsminnelandskap Troms 1940 – 1995», 8. oktober. 

Sted: Rådhuset, Hatteng, Storfjord. 

 

Oddlaug deltok på Troms Historielags «Kystsamisk seminar». 1. og 2. november.  Sted: Spansdalen 

grendehus, Lavangen. 

 

Aktiviteter 

 

Logo 

http://www.malselv.historielag.org/
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Etter årsmøtevedtak 2013 om å benytte Halfdan Arnebergs utkast til kommunevåpen for Målselv som 

mal for logo, har Marte Nergaard Sollied levert en design som styret er svært fornøyd med. Etter 

årsmøtet 2014 kan laget ta i bruk egen logo forankret i lokal historie. Det vil bli utbetalt avtalt 

honorar for jobben, kr 3000 til Marte. Ideen er Vidkunn Hauglis. 

 

Slektsforsking   

I tiden januar til mai gjennomførte vi slektsforskerkurs (nr 2), 4 kvelder à 4 timer.  Alf Kjetil Bakke 

fra Bardu Historielag var instruktør. Kurssted: Bardufoss Høgtun vgs, skolested Bardufoss. Det ble 

gitt opplæring i programmet Legacy, versjon 7. 10 personer deltok. Kurset ble godkjent av 

Studieforbundet kultur og tradisjon og mottok kursstøtte, kr 85/time med lærer. 

 

Landsomfattende innsamling av livsminner 

Landslaget for lokalhistorie leder prosjektet «Mange stemmer fra levde liv». Målgruppe for denne 

innsamlingen er personer født før 1950. Tidligere innsamlinger er gjort i 1964, 1981 og 1996. 

Intensjonen er å ha en kontrast til stemmene fra myndigheter og styresmakter, det offentlige liv.  

 

Laget har oppfordret målgruppen til å skrive. Det er gjort gjennom Nye Troms og egen hjemmeside. 

Kun to personer har levert til nå. Minnene kan leveres håndskrevet, maskinskrevet og som lydfiler. 

Ved bruk av intervju anbefales det å filme. Skoler oppfordres til å støtte prosjektet. Frist for å levere 

bidrag er 15.04.2014.   

 

SommerMålselv 

Mandag 24. juni deltok MH i SommerMålselvs program med «Guidet vandring i landbrukshistorisk 

landskap”. Tor Kvammen hadde regien sammen med Oddlaug. Guid på bussen var Tor Lyngås. 

Vandringen startet med besøk i fjøset på Fossmotunet. Fjøset (bygd i 1890 – årene) ble flyttet hit fra 

Øvre Sandeggen, Kirkesdalen, i 1982. Det er 36,5 m langt og 8 m bredt og er adskillig større enn det 

som var vanlig i Målselvdalen på den tida. Klokketårnet på taket er en kopi av et klokketårn fra 1873 

som opprinnelig sto på et våningshus på Nedre Sandeggen. Øvre Sandeggen kjøpte tårnet og det ble 

satt opp på taket på det da nybygde Sandeggenfjøset. Derfor årstallet 1873 på fløya. 

 

Vandringen fortsatte med buss til Nedre Sandeggen, nå eid av Ragnhild Nilstun og ?. Ragnhild viste 

fram våningshuset og formidlet gårdens historie. Ungdomslaget Granly stilte deretter som vertskap 

på ungdomshuset og serverte oss elghakk, kaffe og kake. Her fortalte Harald Byberg om seterdrift og 

Trond Kirkesjord deklamerte dikt av Arne Lyngås. 

 

På gården Heggevold tok Bjørn Kvammen imot og viste fram det nye samdriftsfjøset eid av han, Ove 

Berg og Leif Hugo Gåre. Bussen snudde ved Bjørkmo, innerst i dalen. Neste stopp var hos Audhild 

og Ole Anders Aune på gården Renmelmoen. Her vandret vi på jordet og fikk historien om Alapelva. 

Denne ble i 1957 regulert pga årlige problemer med oversvømmelse på jordene. Familien har eget 

gårdsmuseum på stabburet og en spesiell lafta sommerfjøs fra 1859. Bygdekvinnelaget serverte oss 

ettermiddagskaffe med mye god, tradisjonell kaffemat før vi «vandret» tilbake med bussen til 

Fossmotunet. 

Ca 30 personer deltok.  

Kulturminnedagen 

Søndag 15. september markerte laget Kulturminnedagen. Årets tema: Historiens kvinner og menn – 

deltagelse, fellesskap og handling. 

Samarbeidsparter var: Målselv kommune, Midt-Troms Museum, Målselv Hagelag, Målselv 

Husflidslag, Målselv Kirkelige fellesråd og Øverbygd Sanitetsforening.  

 

I 2013 var det hundre år siden kvinner fikk stemmerett. Oppfordringen var å sette fokus på 

likestilling, se på hvilke roller kvinner og menn har hatt i sivilsamfunnet. Målselv kirke ble valgt som 

sted for markeringen der Vidkunn Haugli formidlet historien om Elise Welhaven (1850-1937), datter 

av Johan Ernst Welhaven, første prest i Målselv (1853). Elise bodde åtte år i Målselv. Hun ble gift 
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mot sin vilje og fødte elleve barn. Etter mannens død var hun en av flere kvinner som engasjerte seg 

sterkt for kvinnesaken og kvinners stemmerett.  

 

Hilde Sagland holdt innlegg om «Den grønne kulturarven». Prestene og deres koner har lagt igjen 

spor i form av hageplanter og spredt kunnskaper om nyttevekster 

. 

Ordfører Helene Rognli holdt innlegg om kvinner og stemmerett. 

 

Arrangementet inneholdt kirkegårdsvandring og tur i området rundt prestegården på Storbakken. 

 

Arrangementet ble profilert som ett av 20 norske arrangement på portalen for de europeiske 

kulturminnedagene. Som bevis har laget mottatt diplom underskrevet av styreleder i Norges 

kulturvernforbund Jørg Eirik Waula. Odd Inge Larsen skrev referat med bilder som er sendt til 

Norges kulturvernforbund.  

 

Antall: ca 50 ved foredragene. 20-25 var med på vandring. 

 

Krigsminnelandskap Troms 1940 – 1995 

Prosjektet «Krigsminnelandskap Troms 1940 – 1945» eies av Troms Fylkeskommune, avd. for 

kultur. Gjennom temakvelder og avisomtaler har vi støttet prosjektet. Prosjektets ledere, Troms 

fylkeskommune, kulturavdelinga har vært invitert til våre arrangement. Anders Hesjedal, Bente 

Nordhagen og fylkesråd Mariam Rapp har takket ja og vært i lag med oss på to arrangement. 

 

Midt-Troms Museum har tatt Målselv Historielag med som samarbeidspart i søknad om kr 100 000 

til registrering av kulturminner i Målselv kommune. Målet er å skaffe dokumentasjon som gir 

grunnlag for å utarbeide kulturminneplan. Søknaden er sendt på oppfordring fra ordfører. Det skal 

velges ut 7 kommuner i Troms som får støtte og oppfølging fra Fylket. 

 

Målselvkalenderen 

Målselvkalenderen 2014 ble produsert av Odd Inge Larsen og trykket i farger av abcGrafisk. Opplag 

600. Inspirert av temaet” Nytt liv i gamle minner” ble det samlet inn lokalhistorisk dokumentasjon 

knyttet til lokal materiell kulturarv.  Nytt i år var at vi valgte å presentere historie fra en av bedriftene 

(Målselv Maskin AS) som har forhåndskjøpt kalendere.  

 

Kalenderen var ferdig til og ble solgt fra bod på Rundhaugmartna`n. Bodleia ble delt med 

redaksjonen for Jul i Bardu og Målselvdalen da vi tilbød oss å selge for dem. Kalenderen har ligget 

for salg hos Gullgruva, Gullsmed Barnung, Målselv Bibliotek i Istindportalen og Prix i Øverbygd. 

Forhåndssalget gikk ned fra 210 fordelt på 19 bedrifter i 2012 til 170 kalendere fordelt på 17 bedrifter 

i 2013. Det har ikke kommet tilbakemeldinger om feil i tekst eller kalendarier.  

 

 

Dokumentasjon av Høgtuns historie 

Lokalhistoriker Vidkunn har skrevet ferdig og levert generell del av Høgtuns historie. Kunsthistoriker 

Audhild Olaisen har skrevet og levert dokumentasjon knyttet til bygningene på Høgtun. Generell del 

mangler bilder og bildetekster. Historien om bygningene er illustrert med bilder tatt av Odd-Inge 

Larsen, 2013. 

 

 

Dokumentasjon av Statens yrkeskurser, Bardufoss yrkesskole, Bardufoss videregående skole, Indre 

Troms videregående skole og Bardufoss Høgtun videregående skoles historie 

Under arbeidet med Høgtunhistorien har Vidkunn framskaffet kildemateriell knyttet til nåværende 

Bardufoss Høgtun videregående skole, skolested Bardufoss. Det er stor interesse for at også denne 

historien skal nedtegnes. Rektor Børre Krudtå er kontaktet. Det er ønskelig at skolen står som eier av 
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et nytt skolehistorieprosjekt. Den økonomiske og politiske situasjonen med skifte av fylkesråd kan 

være årsaken til at det drøyer med tilbakemelding.  

 

Målselv kommunes markering av stemmerettsjubileet 

Her leverte vi stoff til utstilling satt opp av Midt-Troms Museum til arrangementet i Istindportalen. 

Dato: ? 

 

Markering av Aase Nordmo Løvbergs minne 

20. oktober gjennomførte vi minnemarkering for Aase Nordmo Løvberg som døde 25.01.2013. Dette 

var et lukket arrangement (påmelding) på Bondeheimen, Nordmo. Mellombygd Mannskor og 

Målselv Spellmannslag bidro. Filmen «På sangens vinger – fra Målselv til Metropolitan» bygd på 

videoopptak og intervju gjort av Rønning Tollefsen ble vist. Filmen kan i ettertid benyttes av laget.  

 

Markeringen ble avsluttet med middag for påmeldte på Rundhaug Hotell.  

Antall: 110 

 

Arrangement i anledning utdeling av Kongens fortjenstmedalje til Vidkunn Haugli 

3. januar arrangerte laget fest for Vidkunn i forbindelse med overrekkelse av Kongens 

fortjenstmedalje. Sted: Peisestua, Bardufoss Høgtun videregående skole, skolested Høgtun.  

 

Vidkunn ønsket å dele høytidsstunden med sin nære familie, venner og naboer.  

 

Den offisielle delen ble ledet av fylkesmann Svein Ludvigsen. Ordfører Helene Rognli stod for 

medaljeoverrekkelsen. Ragnhild Furebotten (med to spellemannspriser og nominert 3. gang i 2014 

med Hekla Stålstrenger) bidro med felespill. 

 

Laget utfordret Roar Sollied til å skrive prolog. Denne ble framført av Roar til åpning av festen.   

Fylkesmann, ordfører, Inge Steffensen (foreslo Vidkunn som kandidat til utmerkelsen), prost Hans 

Erik Holm, Rønning Tollefsen, Ragnvald Myrvang og Kristin Stang Meløe talte. Vidkunn sang ei 

vise/et stev på mange vers fra Tornedalen i sin takketale. «Dette var kveldens høydepunkt», sitat 

Roald Haugli på heimveg. 

Menyen bestod av tradisjonsmat: Hakkpølse, Tylldaling (mandelpotet), kålstuing, kokte gulrøtter og 

bredd smør (litt hardt bråna smør), flatbrød og rørte tyttebær. Drikke: Finsk mjød. 

Dessert: Festkaker. Maten var laga av lagets medlemmer. 

 

Tor Kvammen ivaretok hovmesterrollen. Audhild Aune, Edel Engen Vik, Ann Hessen, Agnes 

Fagerheim, Elsa Nymo og Berit Kvammen sto for servering. Mariann Nesvold og Torild Skogstad 

tok i mot gjestene. Odd-Inge Larsen dokumenterte gjennom foto og videopptak. Oddlaug Lakseide 

var toastmaster. 

 

På kjøkkenet var Aud Schlecther ansvarlig sammen med Esther Halvorsen. 

 

Kvelden ble en minnerik opplevelse.  

 

 

Temakvelder 

 

Bygdehistorie 

Etter årsmøtet 13.02.2013 ble det arrangert temakveld i bygdehistorie. Historiker Bård A. Berg, 

engasjert for å skrive generell del av Bardu kommunes historie, snakka om vår historie fra 

middelalderen fram til 1915.  
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Jon Gunnar Blom la fram egen masteroppgave i arkeologi: Mennesker og steder i et nordnorsk 

landskap. En studie av landskapsforståelse og landskapsbruk fra jernalderen til nyere tid.  

 

Vidkunn Haugli ga en oversikt over det som finnes av bygdebøker for Målselv.  

 

At det var 225 år siden innvandringa fra Østerdalen og Gudbrandsdalen starta ble markert med kake.  

Antall: 50 

 

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 

12. mars var vi samarbeidspart med Målselv bibliotek ved temakveld knyttet til utstillingen 

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941 – 1945. Historiker Michael Stokke engasjerte med bilder fra 

Bardufossområdet.  

 

Antall: Over120 - 130   

 

Stay Behind – Den kalde krigen 

11. juni inviterte Brigadeveteranforbundet, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner og 

Hærens operasjonstøtteavdeling Troms-Finnmark i samarbeid med oss til åpent foredrag. Daglig 

leder ved militærhistorisk samling i Gausdal, Geir Arild Høiland fortalte. Tema: Stay Behind, en 

organisasjon som befattet seg med okkupasjonsberedskap under den kalde krigen. 

 

Antall: 30 

 

Nils-Aslak Valkeapaa 

I september deltok vi sammen med Målselv Bibliotek i arbeidet med å sette opp og ta ned Valkeapaa-

utstilling i Biblioteket samt gjennomføre temakveld 19. september. Antall: 20 

Krigsminnelandskap Troms 1940-1995 

23. september gjennomførte Forsvaret i samarbeid med oss åpen guidet vandring i minner fra den 

kalde krigen. Sted: Fjellanlegget på Bardufoss flystasjon.  Denne dagen gjestet fylkesråd for kultur 

Mariam Rapp og leder for prosjektet Krigsminnelandskap Troms 1940-1995 Anders Hesjedal oss. De 

deltok også på rundtur med buss i området. Alt organisert av Forsvaret.  

 

Etter vandringen stilte Karstein Brandmo, Bardu Historielag og Kåre Rasmussen, Sørreisa 

Historielag opp for å snakke om egne erfaringer med registrering av krigsminner. Anders Hesjedal 

snakket om prosjektet. 

 

Antall: 35 

 

 

Høgtuns fortid, nåtid og framtid 

28. november presenterte Audhild Olaisen sin del av Høgtunhistoria. Tema for kvelden: Høgtuns 

fortid, nåtid og framtid». Flere av bygningene er minner fra krigen. Vi benyttet kvelden også til en 

orientering om «Krigsminneprosjektet» 

 

Antall: 15 

 

 

Økonomi 

Salg av Målselvkalenderen er den største inntektskilden. Utgifter til trykking er på kr 27 500? Det 

mangler kr 10.000 for å dekke trykking gjennom forhåndssalg. Vi har mottatt momsrefusjon, 49 % av 

regnskapsført moms for året 2012. 7 personer gir sin Grasrotandel til oss. Økning av kontingent fra kr 

100 til kr 200 merkes i regnskapet. Utgifter til annonsering av temakvelder med krigshistorie er 
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refundert gjennom «Krigsminnelandskapsprosjektet». Pr 31.12.2013 var det ca kr 34.785,- på konto. 

Regnskapstall viser inntekter på kr 80.698 og utgifter på kr 73.434. 

 

Medlemmer 

52 personer har betalt medlemskontingent. Det er en økning på fem fra forrige år. 

 

Sluttord 

Dette har vært ett særdeles aktivt år for laget. Styret takker medlemmene for engasjement. Vi takker 

også spesielt Rita Kramvig for samarbeid om temakvelder og Midt-Troms museum for lån av 

møtelokaler. Takk også til Forsvaret ved Stig Magne Hagen for godt samarbeid. Vi ser også at 

ordfører støtter arbeidet vårt. Det varmer. Det samme gjør det at lederen i Nye Troms ved flere 

anledninger verdsetter lokalhistorisk arbeid i avisas ledere. 

 

Det nye styret anmodes om å arbeide for å få flere medlemmer. Engasjerte medlemmer skal gi 

innbyggerne i Målselv” Nytt liv i gamle minner”. Lokalhistorien trenger dokumentasjon og 

formidlere som kan gi liv til dokumentasjonen.  

 

I 2014 er det Grunnlovsfeiring. Vi ønsker lykke til med feiring og lokalhistorisk arbeid i 2014! 

 

Bardufoss 11.02.2014 

For styret, Oddlaug Lakseide, leder   

 

Årsplan Målselv Historielag - 2014 

Tema for neste års kulturminnedager er: «Den store reisen: 200 års samfunnsutvikling». 

Med dette temaet ønsker vi å belyse hva som har skjedd av utvikling og endring i samfunnet vårt 

siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814. «Reise» kan tolkes helt konkret eller i vid forstand. 

For noen vil det passe å lage et arrangement rundt utviklingen av et helt spesifikt objekt eller 

tradisjon, mens andre vil kanskje ønske å belyse samfunnsutvikling eller kulturutvikling mer 

generelt. Hovedpoenget med Kulturminnedagene er at vi i løpet av denne uken skal synliggjøre 

kulturarven vår. 

Kulturminnedagene vil i 2014 foregå i perioden lørdag 13. september til søndag 21. september. Med 

en hel uke + en helg håper vi at alle vil kunne finne en eller flere dato som passer for sine 

arrangement. 

I tiden 01.11.2012 – 01.11.2013 oppfordres personer født før 1950 til å fortelle om sine liv i en 

landsomfattende innsamling av livsminne. Aksjonen har navnet: «Mange stemmer fra levde liv». 

LLH er en av organisasjonene bak. LLH og TH oppfordrer historielagene til aktiv deltagelse.  

 

Troms fylkeskommune starter i 2013 opp et treårig prosjekt kalt «Krigsminnelandskap Troms 1940 

– 1995». Dette er et stort prosjekt som omhandler registrering av krigsminner og tilrettelegging for 

visning og opplevelse.  

 

Aktivitet Tid - Frister Tema 

SommerMålselv  

 

 

Kulturminnedagen  13.-  21. 10 

 

 

Krigsminnelandskap Troms 2012 -2015  
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1940 - 1995  

 

Målselvkalendenderen  

 

 

Skolehistorie 

 

  

Minneinnsamling 

 

Tom 15.04  
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Regnskap 
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Forenklet balanserapport 
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Revisjonsrapport 

 

 

Budsjettforslag 

Det var ikke fremlagt noe budsjettforslag. 
 


