
MÅLSELV HISTORIELAG 

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

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

 

Bilde 1:Tyske okkupanter inspiserer bygging av drivhus i Målselv og poserer for fotografen. 

Sak 1: Minnedag for Aase Nordmo Løvberg 20.10 

 Elsa bekrefter at følgende er avklart 

o Leie bondeheimen. OK kr 500,- 

o Spisesal hotellet OK, mat koster kr 235.  

 Hva med drikke? Er 235 rett beløp? Vanlig buffet koster 275. Vi har sikkert fått rabatt 

eller jeg har notert feil beløp? 

o Mellombygd mannskor OK 

o Spellemannslaget OK 

o Filmen er ferdig men Rønning opplyser at han er bortreist på dagen. Ca lengde: 50 minutt 

 Må avklares hvem som skal være konferansier på Bondeheimen og guide på vandring. Vidkunn er 

foreslått. 

 Lyd og bilde på Bondeheimen – Høgtun med prosjektør og lerret samt lydutstyr. Men opp mot 100 

som skal se/høre trengs det god lyd og litt stort bilde 

 Røning sier han vil donere filmen til Historielaget. Filmen kostet kr 5000 å lage. 

 Filmen må vi ikke reklamere med, kun vise. Må være litt smart i annonser etc for å unngå dette 

 Salmesang fra mannskoret må passe bra sier Elsa.  

 Vandringen kan starte på Nordmo. Spellemannslaget kan spille underveis på vandringen. 

 Hvilke gjester skal inviteres? 

 Det nedsettes en programkomite. Elsa og Torild fra Historielaget og en fra mannskoret 

 Tor kan ta i mot påmeldinger 



 Odd-Inge lager plakat og annonse i samarbeid med programkomiteen 

 Annonsering: ca 5 oktober. Både Folkebladet og Nye Troms. 2 innrykk. Sort hvitt. 

 Kaffe/kaker: Ordnes av historielaget. Finnes det trakter og kanner på huset? Evt. hente på hotellet 

 Pynte bondeheimen: Dahl garneri? De pleier å låne ut. Kan hun pynte også? 

 Boksalg 

 Pris kr 500,- er foreslått for Bondeheimen arrangement og middag. Hva med drikke? Kjøpe selv?  

Vedtak: 

 Se over 

Sak 2: Krigsminnelandskap Troms 1940 - 1945 

 Vi har avholdt miniseminar om dette den 23. Fylket orienterte. Før dette var det omvisning inne på 

militært område for inviterte og en åpen vandring inn i fjellanlegget på flystasjonen 

 Marion Rapp  og Anders Hersjedal fra fylket deltok 

 Kulturminnesok.no er plassen for å registrere krigsminner 

 Vi som er en stor kommune må kunne registrere mye 

 Klausen fra forsvarsmuseet i Bardu sier museet kan bidra med registreringen 

 Fangeleirer må registreres 

 Vi er invitert til workshop i Gratangen – registrering minner 

 Vi er invitert til Hatteng i Storfjord – noe med krigsminner 

 Tema krigsminnelandskap på årsmøte må passe bra. Kanskje få Rønning til å vise bilder 

Vedtak: 

 Se over 

Sak 3: Målselvkalenderen 2014 

 Oddlaug: Har sendt ut de siste sponsorbrevene. Positivt fra Coop. Nei fra Istind. Heggmo ja.  

 Oddlaug og Odd-Inge skal torsdag kl 16 ta bilde gravemaskin hos Målselv Maskin 

 Oddlaug har ordnet med forord fra Helene 

 Odd-Inge har bedt om tilbud fra avcGrafisk. Ikke mottatt svar enda 

 Kalendersider: 

o 1 Odd-Inge: Kirkestua på Kjerresnes  

o 2 Oddlaug: Sandmoprammen 

o 3 Torild: Oddmar Myrvold. Dikt og bilde til bakside og noe om hans produksjon på 

kalenderblad. Bilde av bøker etc 

o 4 Torild: Sommerfjøs hos Audhild 

o 5 Torild: Ole Nygård - sukkersaks, kaffekvern etc 

o 6 Tor: Harald Byberg Jerv 

o 7 Karl: Deketal, Kulturminneåret 97 

o 8 Elsa: Høgtun 

o 9 Hans: samisk vri 

o 10 Oddlaug: Hytte/hus Hilmar Tangen 

o 11 Oddlaug: Målselv maskin. Forside og kalenderblad 

 Alternative kalenderblad: 

o Margot Berglund – Øverbygd dialektord? 



Vedtak: 

 Alle må jobbe med sine ting og levere til Odd-Inge innen 15. oktober 

Sak 4: Logo 

 Logo. Forslag om å få se et eksempel med små bokstaver i toppen 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 5: Skolehistoria 

 Oddlaug jobber med å få til et nytt møte med Bardufoss vgs.  

 Høgtunhistoria nærmer seg slutten. Nyere del ferdig med bilder etc. Finpusses av forfatteren. 

 Temakveld planlagt i desember sier Elsa 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 6: Livsminner 

 Det er en ny frist 15. april for å levere minner 

 Vi har mottatt to: Anna Rismo og Iris Hallen(om Johanna Rrognmo) 

 Vidkunn har levert noe – «Universitetet på Rognmoen» 

 Oddlaug har deltatt  på livsminneseminar på Statsarkivet i Tromsø  

Vedtak: 

 Jobbe videre med å fremskaffe minner 

Sak 7: Kvinner i Målselv 

 Liste mottatt fra Lisa Bostwick over kvinner i Målselv som hun har funnet så langt 

 Hun ønsker mer historie om disse og gjerne flere kvinnenavn 

 Oddlaug har kontaktet dattera til Rakel Bergstad – dattera skal skrive historien om Rakel 

 Elsa har levert noe om Marie Steen og Guri Myre(målselvbunaden). Husflidslaget må pushes på til å 

levere historien…  

 Aud Marie Høeg kan kanskje levere noe om mora 

 Andre forslag til navn: 

o Inga Renmelmo -  hverdagskvinne med fortjenestemedalje i sølv 

o Amanda Sandmo 

o Thora Grimstad 

o Sella Martenson 

o Berta Andreassen hverdagskvinne (Torild) 

Vedtak: 

 Se over 

Sak 8: Referater 

 42000 disponibelt på konto sier Tor. 

 Oddlaug leverte regning på 2000 kr for temakveld og diverse småting. 



 Temakveld Valkeapää – Rita sender oss faktura på kr 1000,- som vi hjelper til å dekke. Ca. 30 stk. 

møtte på temakvelden. Fylket betalte kr 5000 siden vi var medarrangør 

 Kulturminnedagen: Det ble er flott arrangement. Fine samarbeidspartnere. 

Vedtak: 

 Ingen 

 

Neste møte: xx. xx 2013 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


