Referat fra styremøte i Andøy historielag 28. mai 2015 kl 1900 på bygdehuset på Skogvoll.
Følgende møtte: Terje Vollan, Jannina Hanssen, Alvhild Nordheim, Birgit Lund, Kjersti
Åshagen, Idar Nilssen, Werner Johansen og Karl Rasmus Dahle.
SAKLISTE

14. Referatsaker.
Fredsseminar i regi av Troms historielag:
Flor og Terje Vollan deltok på fredsseminaret.
15. Evaluering av arrangementene på Skarstein og på Medby.
Arrangement med foredrag av Johan Borgos og musikk av Sofie Fjellvang:
Arrangementet på Skarstein var svært vellykket og trakk mye folk.
På Medby var frammøtet noe dårligere, noe som kan skyldes feil stedsangivelse i
annonseringen fra Kulturukekomiteen og at en utenforstående uoppfordret blandet seg inn og
sendte ut tekstmeldinger med feil informasjon.
16. Lokalhistorisk arkiv på Dverberg - veien videre...
Det foreligger fortsatt ikke svar på henvendelse til kommunen om overtakelse.
Representanter for Samfunnshuset på Dverberg har gitt uttrykk for bekymring for tapt
leieinntekt hvis arkivet flyttes derfra. Det er derfra antydet tilbud om forbedringer og bedre
plass.
17. Pilegrimsvandring mellom Stave og Dverberg.
Vedtak:
Det legges opp til start fra Dverberg kl 1000, 14. juni. Turen forventes å ta rundt 5 timer, og
det skal være servering på Stave grendehus ved ankomsten dit. Retur til Dverberg med buss.
Norsk Folkehjelp bes om vakthold underveis. Det lages egen brosjyre og turen annonseres.
18. Kulturminnedagen. Opplegg i regi av Andøy Historielag.
Vedtak:
Historielaget skal ha to arrangementer under kulturminnedagene (17. september i Risøyhamn
og 24. september på Skarstein).
I år gjelder det å fokusere på sitt eget nabolag med dets historie, mennesker, aktiviteter og
fysiske kulturminner. I stedet for å gå ut i marka (i allslags vær), henter vi inn kulturminner og
bygninger i form av bilder som vises fram med kommentarer fra fagfolk.
Arrangementene legges opp som en rundtur rundt hele kommunen, og vektlegger ting som
ligger nær der vi ofte ferdes. Ansvarlige: Kjersti Åshagen, Birgit Lund og Idar Nilssen.
19. Islandturen.
Alle plassene (45) er fulltegnet og alt er klart.
20. Eventuelt.
Lageret av årbøker på Rådhuset på Andenes må flyttes ut derfra.
Neste møte er ikke fastsatt.
Forfjord 31.05.15
Idar Nilssen

