
MÅLSELV HISTORIELAG 

REFERAT FRA STYREMØTE 23. april 2013, Hjemme hos Oddlaug kl 19:00 - 22:00 

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

 

Bilde 1:Daværende Idrettspresident William Engseth tenner fakkelen under OL arrangement på Bardufoss i 1994. Det 

gikk en fakkelstafett over hele landet og det var Sverre Stenersen som kom til Andselv med fakkelen. 

Sak 1: Krigsminnelandskap Troms 1940 – 1995 

 Oppfølging av området Finnsund – Heggelia 

o Ingen av de med bilder møtte 

o Korreksjon forrige referat: Hilmar Tangen er født i 1939! 

o Hør med en Bobak på Andselv, gammel flygeleder. Har kanskje bilder fra besteforeldrene, 

Bobak gård. 

 WorkShop i registrering m/prosjektleder Anders Hesjedal, dato? 

o Oddlaug har sendt e-post til Anders om mulighet for workshop. Kristian på Museet sier det er 

bra vi følger opp dette. Anders har svart at de gjerne kommer. Mulige datoer er uke 20 eller 

24. Mandag 12 og tirsdag 13 i uke 20 eller Onsdag 11 eller torsdag 12 juni. 

o Vi melder tilbake at onsdag 11. juni  er best klokka 18:00 

o Aktuelle kandidater til kurset: Odd-Inge, Frank, Morten Kasbergsen, Mariann, Oddlaug, 

Museet, Stig Magne Hagen, Forsvarspensjonister, Finn Fossum 

 Plan for registrering av minner, MTMU 

o Lisa har laget plan og Kristian Moldenæs er prosjektleder. Planmøte i berammet i mai. 



Vedtak: 

 Dag for kurs krigsminneregistrering: Vi melder tilbake at onsdag 11. juni passer best, klokka 18:00 

Sak 2: Målselvkalenderen 2014 

 Er det noen kalendre/penger som ikke er samlet inn? Følg opp: 

o Coop Øverbygd 

o Gullgruva, de beholdt noen kalendre for salg 

o Oddlaug gir noen kalendre til MTMU for salg, 3 siste årganger, halv pris 

o Istindportalen 

 Forslag til tema 2015 kalenderen 

o Skogen. Sager, Demninger. Anders Strand sager. 

o Sager og kverner og tingene brukt og laget. 

o Båter på Målselva 

o Krigen 

o Kirker og bedehus 

o Skoler 

o Focus Interiør 

Vedtak: 

 Kan vi høre med Tor Kvammen om Focus Interiør kan være hovedsponsor. Hva hos dem kan passe 

som forsidebilde? Oddlaug spør Tor om han kan spørre dem om å være hovedsponsor til årets 

kalender. 

 Årets tema: Sager og kverner i Målselv og ting relatert til dette. 

 Odd-Inge sjekker pris trykking 

Sak 3: SommerMålselv - Sommerdaga Målsneshalvøya 26 og 27. juli 

 Guidet tur – tema/tid – steinalderplass Målsnes, evt andre ting vi kan bidra med. 

 Noe med krigen – Torstein Andersen, Herman Lorentzen 

 PROGRAMANNONSE – de vil ha info tilavisen sin, gratis. Frist 1. mai 

Vedtak: 

 Sjekke med Stig Magne Hagen om det er noe vi kan bidra med på Soomerdagan 

Sak 4: Grunnlovsjubileet – markering 31.08.2014 

 Opptrykk av «Målselvdalen» 

o Kiilfondet kan dekke noe, Oddlaug leder i bygdebokkomiteen 

 Vår rolle v/Elsa 

o Elsa var på møte 2. april, kommunehuset. 5 lag møtte. Siden så få møtte kom det lite ut av 

møtet. 

o Vi kan i alle fall få ha en stand ute der vi reklamerer for historielaget og turene våre samt 

medlemskap og salg av ting og tang. Evt kan man stille i gamle tidsriktige klær 

o Det kom opp diverse forslag på program: spel, korsang etc. 

o Parkering vil bli på grusbanen 

o Hovedforestillinga inne: «Danse fritt» 13:00-14:30 

o Hovedtaler: Stortingspresidenten 

o Bardufoss gym og turn skal selge mat ute 



o Få laget rollup - abcgrafisk 

Vedtak: 

 Oddlaug mailer referatet fra møtet til styret 

 Oddlaugs forslag om å få laget en «rollup» ble bifalt, pris sjekkes opp 

Sak 5: Landsomfattende innsamling av livsminne, tom 01.01.2015 

 Oppfølging v/Mariann 

o Snakket mye med folk om saken 

o Skal utpå sommeren intensivere innsamlingsvirksomhet 

Vedtak: 

 Ingen 

Sak 6: Kulturminnedagen 2014, 13. – 21. september 

 Tema «Den store reisen» 

 Forslag: Maursundlinja 

o Elsa lånt hefte om linja pluss takst, skrevet 1997 

o 1)Vandring mulig i området Skjold 

o 2)Arrangement på saga i Aursfjorden, båt over til storsteinen, vandring til neste stein. Bratt 

rute 

o Ro over fjorden 

o Hesteskyss 

o Gamle klær 

o Arne Pedersen ved saga, Guide Johnny Løvheim 

Vedtak: 

 Årets arrangement blir en start på å vandre Maursundlinja. Vi starter i Aursfjorden i år, ved saga. Ros 

over fjorden og vandrer til neste merkestein. Dag blir søndag 14. September. 

Sak 7: Vegnavn i Målselv 

 Høringsuttalelse, frist 26 april. Oddlaug sender inn noen merknader fra laget. 

Vedtak: 

 Oddlaug sender inn følgende merknader til kommunen: 

o Beholde veinavnet Rustabakken eller Rusta over Rustahøgda 

o Sørreisakrysset til Andselv: Gammelveien 

Sak 8: Referater 

 Styremøte 27.03 

 LLH, nytt styre 

 Underskrift protokoll, årsmøte 2013 og 2014 

 Post inn 

 Status, økonomi 

 Medlemskontingent 2014, purring 



Vedtak: 

 Ingen 

 

Neste møte: Onsdag 21. mai 2013, biteti Gunnar 

 Onsdag 18. Juni, biteti Frank 

 Juli - feriefri 

 Onsdag 27. august, biteti Odd-Inge 

 Onsdag 1. oktober, biteti Torild 

 Onsdag 29. oktober, biteti Karl 

 Onsdag 26. november, Julebord 

 Desember - julefri 

 

Odd-Inge Larsen 

Sekretær 


