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Bjørkmyr kulturforening – Årsberetning 2019 
 
1. Styrets sammensetning: 
Leder:  Dagfin Gryteselv 
Nestleder:  Bente Bogen Wik  
Kasserer:  Svein Rune Wik 
Styremedlem  
(kst. sekretær): Olav Lerflaten 
Styremedlem: Wenche Waagen 
Styremedlem: Monika Hassel 
Styremedlem: Kjersti Almås  
  
 
2. Styrets arbeid: 
 
Vi har avholdt i alt 7 styremøter samt årsmøte. 
Følgende komitéer har vært i arbeid i 2019: 

• Kunstnerisk komité har i år som tidligere 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. 

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

• PR-komiteen har bestått av Svein Rune Wik, Lars S. Evensen og 
Olav Lerflaten. Denne komitéen har jobbet svært godt også i år. 
Olav Lerflaten har hatt ansvar for å legge ut stoff på vår egen 
hjemmeside – bjkult.no. og på Facebook-siden vår. 

• Martnaskomitéen har bestått av Kristin Gryteselv og Bente Bogen 
Wik. Martnan er et viktig arrangement for foreningen, og har blitt 
meget attraktivt for utstillere. Det er ikke plass for alle som ønsker 
å være med 

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

Foreningens revisor har vært Helge Løseth. 
 
Foruten den store aktiviteten, Bjørkmyrmartnan, har mye av tiden gått 
med til å planlegge en vår- og en høstaktivitet. 
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3. Aktiviteter 
 
Ekkers kube: 04.06.2019 
Ekkers kube var et samarbeid mellom Kulturenheten i Trondheim 
kommune og Bjørkmyr kulturforening. Tørris Ekker holdt foredrag om 
honningbier og honningproduksjon. Edvardsen & sønn bidro med 
musikalske innslag. 
 
Skuffende lavt deltakelse med kun 26 betalende. Dørene åpnet kl. 19.00. 
Kaffekomitéen sørget for kaffe og svele, som var inkludert i billetten. 
 
Storbandkonsert og låvedans: 13.09.2019 
Sintefstorbandet med sangsolister bidro til en fantastisk konsert og 
dansemusikk med utøvere og solister i toppklasse og et publikum som 
storkoste seg. Samme kvelden var det Kulturnatt og mange 
gratiskonserter i Trondheim, derfor tror vi det er årsaken til kun 34 
betalende gjester. 
 
Dørene åpnet kl 19.30. Kaffekomitéen hadde salg av kaffe og svele før 
konserten og i pausen. Det var åpen pub. Arrangementet gikk med 
underskudd. 
 
Bjørkmyrmartnan: 05.-06.10.2019 
Det var pent vær med solskinn og vindstille. Frost fra morgenen ga 
utfordringer med oppvarming av låven. Dette påvirket nok besøket, som 
var litt mindre enn året før.  
 
I tillegg til kafeteriaen på låven, var det salg av vårruller og lammeburger 
mm. i tilknytning gårdsmatutsalget i 1. etasje under låven. Dyrene (høner 
og kyr), som gikk ute rundt gården, var populære hos barna. 
«Svinestien» var en populær aktivitet for den yngre garde. 
 
Ekstra populært var stand med levende bier der Tørris Ekker forklarte og 
viste hvordan et bisamfunn fungerer. 
 
Utstillerne var godt fornøyd med salget. Spesielt de som solgte gårdsmat 
hadde bra salg av produktene sine. 
 
Som alltid var de kulturelle innslagene hver time populære. De mange 
flotte innslagene ble ledet av Wenche Waagen. 
 
Også i år var det gode inntekter fra lotteri, kaffe og kakesalg.  



Bjørkmyr kulturforening 

 

10-års jubileet ble markert med gratislotteri. Det kom inn 50 nye navn til 
foreningens kontaktliste på gratislotteriet. Stor takk til Monika som gjorde 
en stor innsats med å skaffe premier. 
 
Etter dugnadsfesten vil vi i år ikke ha overskudd.  
Kulturforeningens gode økonomi gjør at vi har råd til dette.  
 
Julekonsert i Leira kapell: 19.12.2019 
Årets julekonsert var som tidligere år et samarbeid mellom 
Diakoniutvalget ved Leira formiddagstreff og Bjørkmyr kulturforeningen, 
og hadde som alltid høy kvalitet. Wenche Waagen hadde klart å samle 
Bjørkmyrområdets faste utøvere, samt en sopran.  
Årets utøvere var: Rannveig Helen Lægreid, sopran; Andreas Rokseth, 
bandoneon; Julie Rokseth, harpe; Lena Wik, valthorn; Øystein Løvli, 
orgel; og Wenche Waagen, klaver. 
 
Konserten var godt besøkt (125 betalende). For å spre informasjon, delte 
foreningen ut flyers, sendte e-post til vår faste mailingliste og skrev om 
konserten på vår hjemmeside og Facebook, samt omtale i Nardoposten 
på nett. Julekonserten gikk økonomisk i balanse. 
 
Vår kaffekomite bidro til at kaffe og kaker ble servert. 
 
Frivillighetsmøte/Dugnadssamling: 24.01.2020  
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. Av praktiske grunner har foreningen kommet frem til at 
samlingen avholdes etter jul.  
 
Trondheim 10.01.2020 
Dagfin Gryteselv 
 
 
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	 	


