
ÅRSBERETNING: (avskrift) 
 
Yrjar Heimbygdslag har siden forrige årsmøte den 27/11-78 vært inne i sitt andre arbeidsår. 
 
Styrets sammensetning har i dette tidsrommet vært: 
Eivind Bremnes – formann 
Petter Hofstad– nestformann 
Ragnhild Nesset – kasserer 
Berit Aasan – sekretær 
Kåre Hoff 
Varamenn: 
Terje Sørensen 
Aslaug Solbue 
Stein-Arne Solberg 
 
Styret har i denne perioden holdt fem ordinære styremøter. 
 
For at kontakten med lagets medlemmer skulle bli litt bedre, ble det i løpet av våren 1979 
engasjert en del grendamenn. Disse skulle da ha som oppgave å kontakte medlemmer i sin 
krets, for mulig å samle opplysninger om gamle skikker, bilder og lignende Grendamennene 
skulle også om mulig verve nye medlemmer, samt kreve inn årskontingent av gamle. 
Grendamenn har det siste året vært: 
 
Elias Øien – Uthaug   Reidulv Jenssen – Ottarsbu 
Jacob Saltnes – Brekstad  Toril Olden – Garten 
Terje Halvorsen – Brekstad  Theodor Ophaug – Rønne 
Kåre Hoff – Opphaug   Ottar Solbue – Grande 
 
Leget hadde pr. 8. november dette år 70 medlemmer. 
 
Yrjar Heimbygdslag arrangerte bygdekveld den 30. mars på Grande/Garten skole, og vel 60 
personer møtte opp. Hensikten med en slik bygdekveld var at laget ville prøve å drive litt 
opplysningsarbeid om sin virksomhet. Ved hjelp av en enkel utstilling ble det presentert 
gamle bilder som laget hadde avfotografert og registrert. Kåseri var det av Ottar Solbue og 
Einride Einarsson. Solbue fortalte om Ørland/Bjugn lærerlag som ble stiftet for 100 år siden. 
Einarsson hevdet i sitt innlegg at ”Norges vugge sto i Yrjar. Hvor lenge skal vi finne oss i å 
måtte høre at Norges vugge sto i Vestfold? Vi kan med like stor rett si at den sto i Urjar!” Og 
han kunne nevne en rekke berømte ørlendinger som hadde hatt en avgjørende betydning for 
vårt lands historie. Slik at Einarsson gav oss innblikk i en for de flest ukjent historie. 
Laget håper å få holdt slike kvelder rundt om i bygda, slik at flest mulig blir kjent med 
Heimbygdslagets virksomhet. 
 
I Fosen Historielags medlemsblad nr. 13 – mai 1979 hadde Yrjar Heimbygdslag en del 
innlegg om sin virksomhet. Der ble arbeidet som pågår for å få gjenreist en gammel 
bautastein på Opphaug omtalt. 
 
Han har i løpet av dette året også intervjuet en del eldre mennesker, samt samlet en del bilder 
for avfotografering og registrering. 
 



Så håper vi at de som er medlemmer av Yrjar Heimbygdslag vil være med på å gi sin støtte til 
laget, ved aktivt arbeid for å bevare og verne om de kulturverdier og den kulturarv vi har i 
distriktet gamle Yrjar. 
 
Styret. 
 
En av de ting du kan gjøre er å møte opp på årsmøte mandag den 26. november kl. 2000 på 
Grande/Garten skole. Vel møtt! 


