VIKNA HISTORIELAG
Stiftet 14. november 1954

ÅRSMELDING 2013
Det er avholdt 6 styremøter gjennom arbeidsperioden. Årsmøtet ble avholdt 26. febr. i
Bårstua.
Dessuten er det avholdt 1 medlemsmøte på Norveg.
Vikna historielags styre har bestått av følgende:
-Nina Grindvik Sæternes

(leder)

-Kjellrun Åsgard

(nestleder)

-Knut Grindvik

(sekretær)

-Michael Dahle

(kasserer)

-Dagrun Strand Kvalø

(styremedlem)

Varamedlemmer:
-Unni Kvalø Hellesø
-Nic Furu
-Frank Mæhle
Andre arrangementer:
Søndag 28. juli, ble det gjennomført en ny tur «I lokalbåtens kjølvann» med MS «Hillerø»,
denne gangen gikk turen til Vest-Vikna med bl.a. Krigen i Vikna som tema. Roger Walaunet
var utmerket guide og forteller.
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På medlemsmøtet den 13. november på Norveg, var temaet Rørvik-et tilbakeblikk i tekst og
bilder. Det var meget godt oppmøte og det ble en flott kveld med mye mimring.

Viknakalenderen 2014, den 30. årgangen, var ferdig i god tid før jul og ble utgitt i et opplag
på 450 eksemplarer. Disse var med i Kalenderkomiteen: Dagrun Strand Kvalø, Nina Grindvik
Sæternes og Knut Grindvik.

Utstilling om 2. verdenskrig ble laget i Berggården, og sto ferdig til Rørvik-dagene. Dette var
et samarbeid mellom historielaget, Museet midt og krigshistorieinteresserte i Ytre Namdal.
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Vikna Historielag oppfordrer sine medlemmer til å komme med gamle bilder til neste års
kalender.

I desember var heftet Minner fra Viknaskolene ferdig med et opplag på 1000 eksemplarer.

Det var i 2009 at ideen ble unnfanget og arbeidet startet opp. Historielaget vil takke alle
bidragsytere som har gjort sitt til at dette lot seg realisere.
I redaksjonskomiteen har disse vært med: Kjellrun Åsgard, Dagrun Strand Kvalø, Nina
Grindvik Sæternes, Frank Mæhle og Knut Grindvik.

Ellers vil vi nevne at Vikna Historielag har fått sin egen hjemmeside og vi håper etter hvert at
denne blir flittig brukt. Stor takk til Nic Furu som har stått for utforminga.

Rørvik, 24. februar 2014

Nina Grindvik Sæternes
leder

Knut Grindvik
sekretær
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