
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 25. april 2013, Museet kl 19:00 - 22:00 

Til stede: Oddlaug, Tor Kvammen, Elsa, Odd-Inge, Torild, Karl 

Gjester: Tor Lyngås, Harald Byberg 

 
Kalottspel 2012 – Moen Kulturlåve 

Sak 1: SommerMålselv 

 Lokasjoner 

o Sommerfjøs fra 1859 Renmelmo. Inntakt. Gårdsmuseum i uthus/melkehus. Ved veien 

o Elva som 60 årsminne. Gravd nytt løp for å berge dyrkamarka. Alapmoen. Tror det er kjørbart 

med buss til elva 

o Vindmølle på Haugseth Alapmoen. Står ikke noe igjen. Sett opp tror man for korn. 1832/1842 

er sentrale årstall - Nesjordet. Spesielt jordsmonn 

o Byberg kan snakke om seterdrift tenkte Tor. Kan ha foredrag under middagen. Første seter i 

1848 

o Rundt Nytrøen krysset er nyeste dyrkingsområde i dalen 

o Nye store samdriftsfjøset – tradisjonsmat øverst i Kirkesdalen. Tor snakker med dem 

 Tittel: «Vandring i landbrukshistorisk landskap» 

 Dato: Mandag  24. juni 

 Ungdomslaget i Kirkesdalen – kan kanskje stå for servering, Tor har snakket med dem. Må sjekke om 

det er vanskelig på en mandag. Torild snakker med dem om dette 

 Oddlaug leier buss 

 Avklare med museet – kan de innlede litt på Fossmotunet + Er det greit med parkering der den 

dagen? 

 Vi må sende info til  SommerMålselv  avisen 

 Tidsplan 



o 1 Omvisning oppmøte Fossmotunet 09:00 

o 2 Prat i bussen, historisk påfyll (Tor). Stoppe bussen her og der 

o 3 Nersandeggen  10:45. Ragnhild Nilstun og Øystein Aspås eiere. Kan de guide. Tor spør dem. 

o 4 Heggevold – Nyfjøsen 12:00. Kan de som eier der si noe om den 

o 5 Middag (Harald) ungdomshuset Granly 13-14:30. Kan de si noe om huset/laget 

o 6 Alapmoen – kaffe Nålselv bygdekvinnelaget? 15:00 (med Tunes fjøsen) 

o 7 Tilbake til start 1800 

 Pris kr 450,- med buss, middag, kaffe 

Vedtak: 

 Odd-Inge fyller ut skjema til SommerMålselv. Oddlaug leser gjennom og sender til SommerMålselv 

 Torild sjekker om Ungdomslaget kan ordne med middag den dagen 

 Oddlaug leier buss og avklarer med museet 

 Tor sjekker med de som eier nyfjøsen, kan de si litt om den 

 Det avtales ellers med folk/eiere alle steder vi ønsker å stoppe og gå av bussen 

Sak 2: Målselvkalenderen 

 Odd-Inge starter på å lage kalendariene 

 Forhåndssalg – giroer med tekst er trykket opp 

o Abc grafisk - Oddlaug 

o Vakre hjem - Elsa 

o Bardufoss hotell - Elsa 

o Charmette - Mariann 

o COOP - Oddlaug 

o SparHeggelia - Oddlaug 

o Troms Kraft - Oddlaug 

o Rema 1000 - Elsa 

o TAM - Tor 

o Holt auto Shell - Toril 

o KontorDesign - Elsa 

o Kolbjørn olsen - Tor 

o Focus kjøkken -Tor 

o Istind Profil - Oddlaug 

o Bardufosstun - Karl 

o Lundberg - Oddlaug 

o Øverbygd elektro - Torild 

o Shell øverbygd - Torild 

o Målselv maskin - Oddlaug 

o Målselv kommune – Odd-Inge 

o Vang sykkel på Olsborg – Odd-Inge 

 Årets mulige tema 

o Målselv maskin – årets sponsor oddlaug 

o Byberg jervejeger tor 

o Audhild sin sommefjøs – torild 

o Ole Nygård – olemann – Torild sjekker med han 

o Storbakken/kjerresnes kirkestua odd-inge prestekontoret 

o Oddmar Myrvoll – bakside / kalenderblad 



o Deketal Målsnes 

o Vassbruna 1 og 2 

o Sandmoprammen 

o Lokalbåt Målsnes 

o Høgtun/bilder, noe derfra skolehistorie 

o Hans, samisk vri 

o Idrettsheltre 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 3: Skolehistorie 

 Det har vært møte på skolen. Krudtå, Nymo, Gustavsen og Oddlaug. Drøftet med Børre og han påtar 

seg å eie prosjektet og han søker midler hos utdanningsetaten. Hvis han får avslag kan historielaget 

som et alternativ søke midler fra kulturetaten. Børre kontakter oss for tidspunkt neste møte. 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 4: Kulturminnedagen 

 Frist for innmelding program er 11. august 

 Mulig tema:  

o Presteskapets påvirkning på vår identitet 

o Fokus på prestekoner. 

o Hagelaget om planter på kirkegården, ved Brynhild Mørkved 

o Kirkegårdsvandring viktige kvinner/menn 

 Odd-Inge hører med Vidkunn. 

 Samarbeidspartnere: Hagelaget, Menighetsrådet  

Vedtak: 

 Odd-Inge og Elsa sjekker med aktuelle deltakere 

 Odd-Inge melder oss på programmet hos Kulturminnedagen 

Sak 5: Livsminner 

 Anna Rismo – skriver om minner fra hjemplassen (Elsa) 

 Tor spør Harald Byberg om han kan skrive noe 

 Aud og Kjartan. Torild sjekker om de kan bidra med noe 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 6: Temakveld – Den kalde krigen 

 Stig Magne Hagen foreslår at vi arrangerer en slik kveld i lag 

 Han liker vårt kontaktnett for å annonsere en slik kveld 

 Brigadeveteranforbundet og NIO er med.  

 Forsvaret står for annonsering.  



 Foredrag kan skje i storsalen. Hagen ordner med lokaler.  

 To mulige foredrag: 

o Illegalt samarbeid i og fra Norge under 2. verdenskrig 

o 2 Stay Behind organisasjonen i Norge etter krigen 

 Foredragsholder: Geir Arild Høiland 

 Kan kulturetaten komme og fortelle om registrering krigsminner pluss skjemautdeling 

 Vi er positive. Oddlaug får i oppdrag å si ja til dette til Stig Magne 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 11: Eventuelt 

 Historielaget har fått spørsmål om å komme med uttalelse vedrørende søknad om HMK 

Fortjenestemedalje til Vidkunn. Søknaden er fra Inge Steffensen. Det bes om uttalelse fra 

Historielaget.  

Vedtak: 

 Vi ble enige om at det vi kan gi en uttalelse om er Vidkunn sitt virke innenfor historie og kultur 

 

Neste møte: 05. juni 2013 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


