
Bjørkmyr kulturforening – Årsberetning 2016 
1. Styrets sammensetning: 
Leder:   Bente Bogen Wik 
Nestleder:   Wenche Waagen 
Sekretær:   Karin Lerflaten 
Kasserer:   Svein Rune Wik 
Styremedlem:  Olav Lerflaten 
Styremedlem:  Dagfinn Gryteselv  
 
2. Styrets arbeid: 
 
Vi har avholdt i alt 6 styremøter samt årsmøte. 
Vår utmerkede og uunværlige kaffekomite har bestått av leder Karin 
Lerflaten, Kristin Gryteselv, Anne Ishol, Kari Berg,  Anngjerd Pleym og 
Monika Hassel.  
PR-komiteen ved Lars Evensen og Svein Rune Wik har jobbet svært 
godt også i år.  
Kunstnerisk komite, det vil si Wenche Waagen, har også i år gjort en 
formidabel jobb med alle kunstneriske innslag. Å få på plass alle 
musikerne til martnan og julekonserten er stor jobb. Martnaskomiteen 
har i år bestått av Kristin Gryteselv, Norunn Kurtseifer og Bente Bogen 
Wik.  
Foruten de faste aktivitetene, martnan, nabofesten og julekonserten, har 
mye av tiden gått med til å planlegge en vår og en høstaktivitet.  
Olav Lerflaten har sørget for å legge ut stoff på vår egen hjemmeside – 
bjkult.no.og på Facebook1siden vår. 
 
3. Aktiviteter 
 
Fjøsprat med Marianne Meløy og Trygve Brøske: 25.05.16 
Marianne Meløy holdt et forrykende og underholdende kåseri med 
musikkinnslag av Trygve Brøske.  
Dørene åpnet kl. 19.00, og de fleste kom da, slik at det ble tid til kaffe og 
svele før det hele startet kl. 20.00. 
Publikumsrekord med hele 126 betalende. 
 
Nabofest: 02.09.16 
Olav og Karin arrangerer korgfest for venner og naboer. Populær fest 
med mye god mat. 
Revylaget Leirgjøkan hadde sin debut. 
 



 
 
 
Konsert og allsang med Bjørn Fjeldvær: 13.09.16 
Bjørn Fjeldvær framførte et variert utvalg av egne og andres sanger, 
med flere allsanger innimellom. 
Pause midt i slik at folk kunne fylle på med kaffe og sveler. Salg av kaffe 
og sveler.  
80 betalende gjester. Arrangementet gikk med et lite overskudd- 
 
Bjørkmyrmartnan: 01 og 02.10.16 
Suksess også i år med kjempegodt oppmøte både lørdag og søndag.  
I tillegg til kafeteriaen inne var det en stand ute med salg av vårruller, 
poteter fra nabogården og grønnsaker fra Voll gård. Nøff frilandsgris tok 
opp bestilling på kjøtt. Voll gård hadde med seg dyr på lørdag. Også de 
50 grisene var populære hos barna. 
Godt salg for de fleste utstillerne. Like populært som alltid med kulturelle 
innslag hver time. Mange flott innslag som ble ledet av Wenche Waagen. 
Rekordinntekter fra lotteri, kaffe og kakesalg. 
 
Julekonsert: 20.12.16 i Leira kapell. 
Fremdeles en veldig populær konsert som trakk full kirke.184 solgte 
billetter, det er rekord. 
Aktører i år var Siri Waagen Evensen, sang, Lena Wik, valthorn, Julie 
Rokseth, harpe. Andreas Rokseth, bandoneon. 
På orgel Øystein Løvli og klaver Wenche Waagen. 
Et ekstra høydepunkt i år var overrekkelsen av kongens 
fortjenestemedalje til Elin Rø Ludvigsen. Fungerende fylkesmann/kvinne 
var selv tilstede og delte ut medaljen med noen velvalgte ord. 
Også i år kan vi takke kaffekomiteen for at det ble en effektiv avvikling av 
kaffe og kakeservering og opprydding etterpå. 
Siden vi valgte å forhøye honoraret til musikerne og betale flybilletter til 
Julie og Andreas, så ble det ikke overskudd, men formiddagstreffet ved 
Leira kapell fikk også i år et tilskudd til driften. 
 
Frivillighetsmøte: 27.01.17 Samling med alle som var involvert i den 
praktiske gjennomføring av martnan. Samlingen skulle ha vært avholdt i 
2016, men ble av praktiske grunner flyttet til over nyåret. 
 
Trondheim 11.02.17 
Bente Bogen Wik 
 
 


