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       Referat fra medlemsmøte torsdag den 8. mars 2012 kl. 18.00. 
 
24 medlemmer møtte på Grendasenteret denne kvelden. Noen kom ruslende litt 
før møtet startet, så det er tydelig at mange synes det er hyggelig å få med en prat  mens det 
enda er ro i lokalet. Dørene er åpne allerede kl. 16,30 så det er bare hyggelig at medlemmene kan 
komme tidlig. 
Leif Tangen, vår nye leder ønsket velkommen og vi begynte møtet med et par sanger før han 
introduserte kveldens foredragsholder, Vidar Aarhus som vi kjenner fra tidligere opptreden i vårt 
lag.  
Dagens tema var "Hekseprosessene i Finnmark", men som innledning hadde han en interessant  
presentasjon av byen Vardø, pomorhandelen med russerne, byens vekst under de gode 
fiskeriårene og årsakene til fallet i innbyggertallet. Et personlig besøk i det fraflyttede fiskeværet 
Hamningsberg hadde han også fortelling fra. Han viste fine bilder fra områdene på 
lerret, før han fordypet seg i det egentlige temaet; heksebrenning av hele 91 personer fra 
Finnmark i tiden 1620 til 1692. På retterstedet Steilneset ble det i år 2000 bygget et minnested for 
de dødsdømte. 
Vidar er en dyktig forteller og han ble belønnet av stor applaus og blomster. 
 
Så ble det servert gode snitter og nytraktet kaffe og det ble gitt god tid til drøs før Rolf leste 
referatet fra årsmøtet den 9.februar. 
  
Den årlige turen i juni var et vesentlig diskusjonstema denne kvelden. Olga hadde fremskaffet  
tilbud på flere turalternativer med priser. 
Tilbud på buss hadde hun også innhentet, men da juni er en hektisk tid for turistbransjen, var det 
viktig å legge inn bestilling tidlig. En rask håndsopprekking viste god oppslutning for tur med 
utgangspunkt i Norsjø hotell.  
Det ble bestemt at Olga legger inn bestilling på buss og hotell umiddelbart. 
Leif tar en ringerunde blant medlemmene for sanke flest mulig turdeltakere. 
 
Olga ble overrakt en flott orkidé for sin lange og dyktige tjeneste som lagets formann. 
 
Åresalget blir alltid viet stor spenning og gevinstene fikk også denne gangen god spredning. 
 
Vi sang noen flere sanger før Leif takket for det gode fremmøte og ønsket alle vel hjem. 
 
referent: Rolf Harald Holgersen       
 


