
Bjørkmyr kulturforening – Årsberetning 2015 
 

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 7 styremøter samt årsmøte. 
Vår utmerkede og uunværlige kaffekomite har bestått av leder Karin 
Lerflaten, Kristin Gryteselv, Anne Ishol, Kari Berg, Merete Knain og 
Anngjerd Pleym.  
PR-komiteen ved Lars Evensen og Svein Rune Wik har jobbet svært 
godt også i år.  
Kunstnerisk komite, det vil si Wenche Waagen, har gjort en formidabel 
jobb med alle kunstneriske innslag ved alle aktivitetene. Å få på plass 
alle musikerne til martnan og julekonserten er stor jobb. 
Martnaskomiteen har også i år bestått av Kristin Gryteselv, Lillan 
Evensen 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 fått på plass vår egen hjemmeside – bjkult.no. 
 
3. Aktiviteter 
 
Pub og kulturkveld på låven: 29.05.15 
Kveldens gjester var Asmund og Ove Bjørken. Trønderske legender 
innen fengende musikk og gode historier..  
Etter pausen ble det musikk av husorkestret bestående av Lars 
Evensen, Dagfinn Gryteselv, og John Arne Sandholm. Deretter  
ei lita quiz-økt ved Wenche og Bente. 
Salg av øl, vin, mineralvann, kaffe og sodd.. 
 
 
 
 



Nabofest: 29.08.14 
Som alltid ble mesteparten av jobben gjort av Olav og Karin.  
Populær korgfest blant naboer og venner. 
 
 
Edit Piaf - kabaret: 16.09.15 
Siv Trine Haldaas og Per-Olaf Green framførte en glimrende kabaret om 
Piafs liv og muskk til stående applaus. 
Salg av kaffe og sveler. 
Publikumsrekord med 104 betalende. 
 
Bjørkmyrmartnan: 04 og 05.10.14 
Suksess også i år med godt oppmøte både lørdag og søndag. Kanskje 
litt færre besøkende enn i fjor. 
I tillegg til kafeteriaen inne var det en stand ute med salg av vårruller.  
Godt salg for de fleste utstillerne. Like populært som alltid med kulturelle 
innslag hver time.  
God inntekt fra lotteri, kaffe og kakesalg. 
 
 
Frivillighetsmøte: 27.11.15 Samling med alle som var involvert i den 
praktiske gjennomføring av martnan. 
 
 
Julekonsert: 17.12.15 i Leira kapell. 
Fremdeles en veldig populær konsert som trakk full kirke. 140 solgte 
billetter. 
Aktører i år var Siri Waagen Evensen, sang, Gro Helene Lerflaten, fløyte, 
Julie Rokseth, harpe. Andreas Rokseth, bandoneon. Jostein Kregnes, 
trompet. 
På orgel Øystein Løvli og klaver Wenche Waagen. 
Også i år kan vi takke kaffekomiteen for at det ble en effektiv avvikling av 
kaffe og kakeservering og opprydding etterpå.. 
Det ble et lite overskudd som i sin helhet gikk til formiddagstreffet ved 
Leira kapell. 
 
 
Trondheim 11.02.16 
Bente Bogen Wik 
 
 
 
 


