MøTENETEBÅT
Styremøte i Meløy Historiolag på Bakeriloftet ørnes
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tirsdag, den 29. augGt 2017
kl. 19:00

-

21:00

Til stede:
Stvret

Anne Rita
Ase
Trond
Øystein
Ole Hjalmar

Kolberg
Sørgård
Mikkelborg
Ursin
Schulz

Vararepresentantene var også innkalt, men her møtte ingen.
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ORIENTERINGER

Vi tilhører pulje to når det gjelder produksjonen av årboka, og den vil bli sendt Prinfo en av de nærmeste
dagene. Vi er i rute i forhold til leveringstidspunkt for pulje to.

Anne-Rita oriente e litt fra Sommerturen til Nordforden i Rødøy. På rekordtid var de 55 plassene utsolgt,
og vi hadde itillegg ei venteliste på mellom 15 og 20 personer. Værmeldingen var ikke den beste, men vi
kunne forlate ørnes med rotig sjø og etter hvert lettere vær jo lenger sør vi kom. I Meltorden og Nordfjorden fikk vi faKisk litt sol. Besøkte først Nattmoråga i Meltorden før turen innover Nordtrorden startet.
God temperatur slik at folk kunne oppholde seg på dekk.
Deilig rekelunch på båten.
Etterpå besøk på handelsstedet i Selsøyvik før ferden gikk til Rødøya og Klokkergården for middag.
Været hadde slått om til sørvest, men vi hadde vind og bølger etter oss på turen heim. Deltakerne virket
veldig begeistret, så atter en gang vellykket historielagstur. Fyldigere referat og bilder kommer på
hjemmesida.
75 årsjubileum for «Operasjon Muskedunder». Ole Hj hadde deltatt på det siste komitemøtet på vegne av
laget. Anangementet vil flnne sted lørdag den 16. september. Base for arrangementet blir infosenteret hos
Statkrafr. Her skal grendelaget ha kafe, her blir det utstilling og historisk foredrag i regi av museet.
Det vil bli satt opp buss mellom infosenteret og Fykan og en vil henstille til publikum å benytte bussen.
Senteret åpner kl 11.00. Kl 12.00 blir det høytidelig kransnedleggelse ved bautaen på Fykan ved ordføreren og omvisning på og ved kraftstasjonen. Foredraget vil starte kl 14.00. Historielaget har fått ansvar for å
bistå omvisningen, og her vil Anne-Rita møte.
Til utstillingen vil laget lage en perm der vi skanner inn alle artikler som har vært skrevet om aksjonen i
årbøkene opp gjennom årene. Laget har ellers bevilget inntil kr 7000 til anangementet. Kulturkontoret vil
ta seg av all annonsering og publisering av anangementet.
På ettermiddagen vil søstrene Olsen/ Pedersen ha et arangement med servering og historisk foredrag på
Rallarbrakka. Til dette anangementet er det påmelding.
På søndag kl 18.00 vil Bodø Harmonimusikk og Glom{ord HornmusikKorening ha konsert i kulturhuset.

ARBEIDSi'øTE VEDRøREI{DE ]IiELøYKALENDEREN 2OI 8
Da medlemmer i bildekomiteen har bedt om avløsning, har styret besluttet å påta seg arbeidet med kalenderen selv i år. Noen bidrag har vi fått, men ikke nok lil å fylle kalenderen. Har tatt kontakl men noen per§oner
som har lovet oss bidrag. Fikk plassert bilder til ca halve kalenderen i går. Vi skal ha nytt møte den 20.
september for å fortsette arbeidet. Vi må sende fra oss materialet til trykkeriet de første dagene av oktober.

Ole Hj. Schulz
Sekretær

