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Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Aud Hulberg 

Gjester Anders Prestgården, landbruksdir hos Fylkesmannen 
Kristin Danielsen 

Tre minutter Ole Rønning:  
Takket for nydelig blomsterhilsen i anledning sin fødselsdag 
Einar Moe: 
Einar har tatt på jeg jobben med å skilte om stier, sykkeltraseer og skiløyper i 
Øyerfjellet. Det er snakk om 70 kryss og mellom 300 til 400 nye skilt. Han har 
funnet ut at de gamle skiltene er populære og har solgt opptil flere via 
Facebook, attåtnæring  Flott jobb når en kan være ute og i fjellet. 

Annet Aud minnet om dugnaden på Terrassen  med kommunen og resten av lag i 
Lillehammer som er interesserte. Kommer tilbake til detaljer. 
Ukraina, Roger skal ta dette nærmere opp i sin komitee og 17. mars står de 
igjen på programmet. 

Hovedtema De brente våre hjem 

Foredragsholder Anders Ole Hauglid er født i Ringsaker i Hedmark i 1940. Han har 
lærerutdanning fra Hamar lærerskole og han arbeida som lærer i Porsanger 
1964–68 og Nordreisa 1968–72.  
I 1975 tok han hovedfag i historie ved Universitetet i Tromsø, og han har 
gjort en stor innsats for å ta vare på og gjøre kjent nordnorsk historie, bl.a. 
gjennom Nord-Troms historielag og Nord-Troms museum. Han har bl.a. 
skrevet Balsfjord bygdebok og vært medforfatter av flere bøker om 
krigshistoria. Anders Ole Hauglid arbeida som førstekonservator på museet 
Maihaugen på Lillehammer fra 1987 til han blei pensjonist fra 2011. 

Kort om foredraget I forbindelse med markeringen av 70 år siden evakueringa av Nord-Troms og 
Finnmark gir Nord-Troms museum ut bildefortellingen «De brente våre 
hjem» av Anders-Ole Hauglid og Tore Hauge på ny. Gjennom mer enn 400 
bilder og tekst fortelles historien om krigen i Nord-Troms og Nordkalotten, 
om okkupasjon, nedbrenning, gjenreising og nytt håp for fremtiden i Nord-
Troms. 
Mange mennesker i regionen har egne fortellinger og minner fra høsten 
1944 og i 2. utgave av «De brente våre hjem» deler Alf Braastad sine minner 
om evakueringa og hjemkomsten. Boka forteller en historie sett både med 
okkupasjonsmaktens og norske øyne. Den gir unike innblikk i en epoke som 
er like aktuell i dag som da boka først kom ut i 1995 
 
Anders Ole ga oss en fantastisk fremstilling. Alle bør ha/få kunnskap til hva 
som skjedde i Finmark høsten 1944. 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 17.februar 
Sylvi Sommer Hvordan er det å være «idrettsinnflytter» i Lillehammer? 

 


