
Bjørkmyr kulturforening – Årsberetning 2013 
 

1. Styrets sammensetning: 
Leder:   Bente Bogen Wik 
Nestleder:   Wenche Waagen 
Sekretær:   Karin Lerflaten 
Kasserer:   Svein Rune Wik 
Styremedlem:  Olav Lerflaten 
Styremedlem:  Lillan Evensen  
 
2. Styrets arbeid: 
 
Vi har avholdt i alt 7 styremøter samt årsmøte. 
Vi har fått på plass en svært godt fungerende kaffekomite bestående av 
Karin Lerflaten, Kristin Gryteselv, Anne Ishol, Kari Berg og Anngjerd 
Pleym. PR-komiteen ved Lars Evensen og Svein Rune Wik har jobbet 
svært godt. Kunstnerisk komite, det vil si Wenche Waagen, har gjort en 
formidabel jobb med alle kunstneriske innslag ved alle aktivitetene. 
Martnaskomiteen ved Lillan Evensen og Bente Bogen Wik rodde 
martnan vel i havn. 
40 betalende medlemmer er registrert. 
Foruten de faste aktivitetene, martnan, nabofesten og julekonserten, har 
mye av tiden gått med til å planlegge en vår og en høstaktivitet. Det ble 
pub og kulturkveld med dialektekspert Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit 
på våren. Konsert med Henning Sommerro på høsten. 
Vi har fått god hjelp til underholdning av vårt utmerkede husorkester 
bestående av Lars Evensen, Dagfinn Gryteselv, Oddbjørn Indrebø og 
Jon Arne Sandholm. 
 
 
 
3. Aktiviteter 
 
Pub og kulturkveld på låven: 31.05.13  
Dialektekspert Tor Erik Jenstad og fløytist Unni Ulltveit underholdt med 
en bildevandring med språklige og musikalske stopp – krydret med 
historier underveis. 
Musikkinnslag ved husorkestret og quiz ved Jon Arne Sandholm 
Salg av øl, brus, kaffe og kaker samt bestselgeren – sodd. 
Stor suksess og fornøyde gjester. Et lite overskudd. 



 
Nabofest: 30.08.13 
Mesteparten av jobben ble gjort av Olav og Karin. Populær korgfest blant 
naboer og venner. 
 
Konsert med Henning Sommerro: 10.09. 13 
Så å si utsolgt. Vi solgte billetter på forhånd. 
Salg av kaffe og kaker. Meget vellykket. 
 
Bjørkmyrmartnan: 05 og 06.10  Braksuksess også i år med fullt hus 
både lørdag og søndag. Godt salg for de fleste utstillerne. Populært med 
kulturelle innslag hver time. God inntekt fra lotteri, kaffe og kakesalg. 
 
Frivillighetsmøte: 08.11. Samling med alle som var involvert i den 
praktiske gjennomføring av martnan. 
 
Julekonsert: 19.12. i Leira kapell. 
 Mer populært enn noen gang. Flere folk enn det egentlig er plass til.   
Aktører i år var Siri Waagen Evensen, mezzo-sopran, Julie Rokseth, 
harpe, Anna Kolby Sonstad, fiolin, og Lena Wik, valthorn. På orgel 
Øystein Løvli og klaver Wenche Waagen. 
 
 
Trondheim 16.01.14 
Bente 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  


