
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 12. juni 2013, Hjemme hos Elsa kl 19:00 - 22:00 

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

Bilde 1: 12. juni 2013. Styret i Målselv Historielag samlet på verandaen hjemme hos Elsa. Elsa var vertinne på 

dette styremøtet og vartet opp med deilig kake og is samt flott utsikt. 

Sak 1: Sommermålselv – Tur i vår landbrukshistorie 

 Turplan: 

o Oppmøte på Fossmotunet 24. juni klokka 0900, Påmelding til SMS 90924732, Tor Kvammen 

o Oddlaug, Tor K og Tor L Har kjørt opp ruta på mandag som var 

o Det er avklart med Fossmotunet at vi kan være der. De ville vite om det er noe spesielt vi vil 

se på tunet mens vi er der. Parkering ok. 

o Tor K har spurt Berit om å skaffe katalog over tingene der – leveres til Tor L som driver å 

forberede seg til guiding. Anders Strand har god oversikt over tingene, kanskje kan han også 

være til stede? 

o Oddlaug synes redskapene der var spennende – Tor L guider i det som er landbruksrelatert 

o Tor L guider i bussen med mikrofon. Det stoppes litt her og der under veis, men vi blir 

sittende i bussen 

o Videre til Nersandeggen. Aspås tar i mot oss der. 

o Så er det mat på Kirkesdalen ungdomshus. Huset Granly (litt tilbake, 3 km) – middag og 

Harald Byberg om sæter historien 

o Heggevold neste. Storfjøsen. Øvre Kirkesdalen samdrift på gårdene Heggevold, Østlund og 

Berg. Bjørn utfordret til å si litt om gården 

o Så til Bjørkmo ved veis ende for å snu innerst i dalen. Der kan vi se hvordan det blir når det 

ikke beites 



o Alapmoen, Renmelmo – kaffe ved Bygdekvinnelaget og guiding av Audhild i sommerfjøs og 

redskaper. Alapelva. Gårdsmuseum. Vindmølle. 

o Retur tilbake, Fossmotunet ca kl 18:00 

 Tilbud buss Comminor kr 6000,- Oddlaug har en annen kontakt som kanskje er billigere. Sjekker også 

med Bussring 

 Vi tar med noe kaffe og pappkopper. Også oppfordre folk til å ta med selv på termos. Tor kjøper inn 

noe kjeks og pappkopper 

 Ta med en dunk kalt vann 

 Forhåndspåmelding innen tirsdag den 18 

 Annonse NT den 15 (lørdag) med påmeldingsfrist den mandag 18 

 Tor snakker med Gjermund i NT og får evt med guidene på en omtale 

 Torild sjekker med Trond Kirkesjord om han kan lese dikt oppe hos Audhild 

Vedtak: 

 Se lista over 

Sak 2: Målselvkalenderen 2014 

 Forhåndssalg – giroer med tekst er trykket opp og delt ut til følgende 

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 

 Det har begynt å komme inn penger sier Tor. Et par som har betalt 

 Odd-Inge jobber foreløpig med å lage kalendarier 

 Mulige kalendersaker: 

o Odd-Inge hører med Hans om en samisk sak 

o Emil Kvanlid – idrettsmann Møllerhaugen 

Vedtak: 

 Hver og en følger opp sine «kunder» og kalendersaker 



Sak 3: Tom sak på sakslista 

 - 

Vedtak: 

 - 

Sak 4: Kulturminnedagen 2013 

 Elsa og Odd-Inge jobber med planlegging av denne 

 Vidkunn er forespurt og har sagt ja. Men han bør delta på planleggingsmøte for å få input på hva han 

skal snakke om 

 Samarbeidspartnere 

o Hagelaget 

o Menighetsrådet 

o Museet 

o Sanitetsforeningen Øverbygd 

o Vidkunn 

 Snakke med kirkekontoret, Sølvi, om å låne menighets salen. Odd-Inge sjekker 

 Elsa kaller inn til planleggingsmøte og snakker med Ellen With i Husflidslaget 

 Det ønskes i år spesielt historielag, bygdekvinnelag, sanitetsforeninger og husflidslag som arrangører 

 Astrid Byberg husker godt og vet mye. Få henne med på møte kanskje 

 Frist registrering  er 1. juli. 

Vedtak: 

 Odd-Inge spør om å få låne kirka 

 Elsa kaller inn til planleggingsmøte 

 Odd-Inge registrerer oss 

Sak 5: Landsomfattende innsamling av livsminner 

 Troms historielag inviterer til kurs 30. August i Tromsø. 10:00 - 16:30 på Statsarkivet. Hvordan jobbe 

med innsamling av livsminner. Koster kr 500,- for kurset. Påmelding innen 1. august 

 Torild har spurt Aud Brustad og Kjartan Stenvold om å skrive livsminner 

 Elsa har spurt Anna Rismo 

Vedtak: 

 Vi kan vi tilby de som skriver å dra på kurs? Vi kan da betale kursavgiften dersom de dekker reise og 

mat selv 

Sak 6: Logo 

 Intet nytt i saken 

Vedtak: 

 Oddlaug snakker med logodama og horer om det er håp. Bli evt. enig om en frist 

Sak 7: Kongens fortjenestemedalje til Vidkunn 

 Vi kan kun uttale oss om kultur 

 Vidkunn har jo drevet med mye 



o Forfatter av bygdebøker og foredragsholder på historiske emner. 

o Videoer om Målselv i forbindelse med 200-års jubileet 

o Krøniker i diverse hefter, menighetsblad etc 

o Forfatter av bøker og hefter – om Målselvhistorien 

o Med å stifte historielaget 

o Leder for flere Landsskytterstevner 

o Politiker 

o Ordfører 

o Idrettsmann 

 Rønning kan kanskje forfatte? 

Vedtak: 

 Sjekke med Rønning Tollefsen om han kan føre en skrivelse i penn vedrørende denen saken. Han 

kjenner jo Vidkunn godt 

Sak 8: 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: 28. august 2013, biteti ansvarlig Odd-Inge 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


