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Bjørkmyr kulturforening – Årsberetning 2017 
1. Styrets sammensetning: 
Leder:   Karin J. Lerflaten 
Nestleder:   Bente Bogen Wik  
Sekretær:   Dagfin Gryteselv 
Kasserer:   Svein Rune Wik 
Styremedlem:  Wenche Waagen 
Styremedlem:  Olav Lerflaten 
Styremedlem:  Monika Hassel 
  
 
2. Styrets arbeid: 
 
Vi har avholdt i alt 8 styremøter samt årsmøte. 
Følgende komitéer har vært i arbeid i 2017: 

• Kaffekomite har bestått av leder Kristin Gryteselv, Karin Lerflaten, 
Anne Ishol, Kari Berg, Anngjerd Pleym og Monika Hassel. Ved 
store arrangementer har komitéen hatt hjelp av mange gode 
hjelpere. 

• PR-komiteen har bestått av Lars S. Evensen og Svein Rune Wik. 
Denne komitéen har jobbet svært godt også i år.  

• Kunstnerisk komité har også i år bestått av Wenche Waagen. Hun 
har hatt kunstnerisk ansvar for våre arrangementer og har også i år 
gjort en formidabel jobb med alle kunstneriske innslag. 

• Martnaskomitéen har bestått av Kristin Gryteselv, Norunn 
Kurtseifer og Bente Bogen Wik.  

• Valgkomitéen har bestått av Lars S. Evensen og Bina Evensen 
 

Foreningens revisor har vært Helge Løseth. 
Olav Lerflaten har sørget for å legge ut stoff på vår egen hjemmeside – 
bjkult.no. og på Facebook-siden vår. 
 
Foruten den store aktiviteten Bjørkmyrmarnan, har mye av tiden gått 
med til å planlegge en vår og en høstaktivitet, samt møter med 
Trondheim kommunens Kulturenhet Seniorkultur for å arrangere et 
fellesarrangement våren 2018.  
 
Kulturforeningen har i 2017 vært engasjert i problemstillingen med økt 
tungtrafikk over Utleir/Bjørkmyr. Wenche Waagen har vært foreningens 
kontaktperson, og har lagt ned et stort arbeid i forbindelse med 



Bjørkmyr kulturforening 

utarbeidelse av fellesutalelse, innsamling av underskrifter og kontakt 
med andre interessegrupper. 
 
 
3. Aktiviteter 
 
«En grønnmalt benk» ved Atle Nilsen og Per Olaf Green: 30.05.17 
Otto Nilsens sønn Atle holdt kåseri om Ottos liv og sang sanger. Per Olaf 
Green spilte trekkspill og piano. 
 
Dørene åpnet kl. 19.00, og de fleste kom da, slik at det ble tid til kaffe og 
svele før det hele startet kl. 19.30. Stort oppmøte med 113 betalende 
publikum. 
 
Nabofest:.02.09.17 
Gro Helene, Thomas, Olav og Karin arrangerer korgfest for venner og 
naboer. Som vanlig mye god mat og fin stemning. 
 
 
Inspirasjonsforedrag med Arne og Carlos: 13.09.17 
Arne Nerjordet og Carlos Zachrison holdt et interessant foredrag med 
fokus på design og strikking/hekling. Foredraget handlet om deres arbeid 
og liv som designere, om hvor de henter inspirasjon og hvordan de 
jobber. Etter foredraget var det mulig å prate med dem. De solgte og 
signerte bøker. Mange positive tilbakemeldinger fra publikum. 
 
Det var salg av kaffe og sveler før foredraget og i pausen. 86 betalende 
gjester. Arrangementet gikk med underskudd, noe kulturforeningen 
hadde budsjettert med. 
 
Bjørkmyrmartnan: 30.09 og 01.10.17 
Suksess også i år med meget godt oppmøte både lørdag og søndag.  
I tillegg til kafeteriaen inne var det stand i tilknytning til gårdsplassen med 
salg av vårruller og salg av varme pølser fra frilandsgris. I etasjen under 
låven var det innredet for salg av gårdsprodukter som poteter, 
grønnsaker, egg, kjøttprodukter. Nøff frilandsgris tok opp bestilling på 
kjøtt. Voll gård hadde med seg dyr på lørdag. Også de 65 grisene var 
populære hos barna. 
 
Bra salg for de fleste utstillerne. Like populært som alltid med kulturelle 
innslag hver time. Mange flott innslag som ble ledet av Wenche Waagen. 
Også i år var det store inntekter fra lotteri, kaffe og kakesalg. 
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Julekonsert: Dessverre ble det ingen julekonsert i 2017, da våre faste 
musikere var svært opptatt og ikke hadde anledning til å delta. 
 
Frivillighetsmøte/Dugnadssamling: 09.02.18  
Som en takk for innsatsen under martnan, ble alle frivillige som gjorde 
det mulig å gjennomføre arrangementet invitert til en samling på 
låvekjøkkenet. Bjørkmyr kulturforening er avhengig av at vi har gode 
hjelpere til kaffesalg, rigging, parkeringsvakt og andre praktiske gjøremål 
under martnan. Også dette året ble av praktiske grunner samlingen 
avholdet etter jul, dvs. 9. februar 2018.  
 
Trondheim 06.02.18 
Karin J. Lerflaten 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	 	


