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Velkommen. 
 
 
 
 
 
 
Årsmelding for Yrjar Heimbygdslag for arbeidsåret 2007. 
 

Innledning 
I arbeidsåret 2007 har hatt vi hatt en jamn tilstrømning av gjenstander og arkiv og avviklet de vanlige 
arrangementene. Bygningene er vedlikeholdt, med unntak av naustet som ikke ble malt. Registrering og reparasjon 
av gjenstander er tatt etter hvert, en kontroll i arkivet pågår. De enkelte aktiviteter blir omtalt i etterfølgende kapitler. 

Administrasjon 
Vi hadde ved årsskiftet 2007-2008 197 medlemmer, derav 17 familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet, 2 
medlemmer i utland. Av disse har 13 medlemmer enda ikke betalt medlemskontingent for 2007. Medlemskartoteket 
er skrevet om og vi har noen vansker med å rekapitulere bevegelsen av medlemmer de første årene, praksisen var å 
skrive nye medlemslister og ikke alltid beholde de gamle for arkivering. 
Laget har vært ledet av det valgte styret. Det har vært 9 styremøter og behandlet 33 saker. Av innvesteringer er kjøpt 
en videofremviser.  
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Tillitsvalgte  i 2007 har vært: 
Leder Ivar Hopen På valg  Valgkomité Vigdis Hoff Hoøen På valg 
Nestleder Harald Røstad På valg  Valgkomité Ann Elin Jensen  
Kasserer Brit Sandvik På valg  Valgkomité Borghild Aune  
Sekretær Ingrid Gangås   Varamedlem valgkomité Bernt Gjelvold På valg 
Styremedlem Karin Hoff Grong   Revisor Mikal Tyskø På valg 
Varamedlem Jostein Solbue På valg  Revisor Stein Arne Solberg På valg 
Varamedlem Inge Hegvik   Varamedlem revisor Eivind Bremnes På valg 

 
Arbeidsutvalg. Det har ikke vært oppnevnt nye arbeidsutvalg, følgende har sittet over, leder skrives først: 
Tinden Brit Sandvik Gjenstander Harald Røstad 
 Elias Øien Møllkularedaksjon  Aslaug Eidem 
 Greta Hjerpseth  Arnt Tore Andersen 
Museumsnaustet Ikke oppnevnt  Vigdis Hoff Hoøen 
Guriannastua Harald Røstad Internettredaksjon  Ivar Hopen 
 Per Ebbe Røstad Arkivet  Ivar Hopen 
 Ingrid Gangås Ørlandsbok - Skolehistorie Terje Sørensen 
Museumsverksted Hans Aune  Ingrid Gangås 
 Johan Martin Thoresen   
 Harald Røstad   

    

Årsmøtet 
Årsmøtet for 2007 ble holdt 24. februar 2007 på møterommet, Austrått Gård. Regnskap ble godkjent og budsjett for 
2007 med små endringer. Vedtektsendring ble enstemmig vedtatt, dermed kan laget registreres i Enhetsregisteret i 
Brønnøysundregistrene. 

Andre møter/kurs 
Mandagsmøtene har ikke fungert i år. 
Harald Røstad og Ivar Hopen deltok på et seminar ved Skårvoll gård 22. september hvor de små museas plass ble 
diskutert. De samme to deltok på ledermøte i Sør-Trøndelag historielag 15. november i Trondheim. 

Austrått gård 
Vi blokkerte vinduene i potetkjelleren med finerplater for å sikre museumslageret og fuget grunnmur mot 
møterommet i 1. etasje for å hindre vanninnsig under gulvet. Vi leier rommet i vestre låvebru, det er ryddet og 
klargjort til støping av gulv. 
Vi deltok i Bygdadagene og Jul’dagan på Austrått. Arrangementene gir til sammen et overskudd som bærer laget 
økonomisk. Uten denne inntekten hadde aktiviteten blitt mye lavere. Storm og regn ødela mye for første dag av 
Bygdadagene, men publikum møtte opp likevel, ca 800 på lørdag og ca 1400 på søndag. Det foretas ikke tellinger på 
Jul’dagan. En stor dugnadsinnsats legges ned ved disse to arrangementene. 
Leiekontrakten mot Stiftelsen Austrått Gård gikk ut dette året og må fornyes. Husleien er 8000 kroner per år som 
avregnes mot utført dugnad for stiftelsen, restbeløp per 31.12.2007 er 86. 011 kroner. 

Jubileum 
Jubileumsmøtet 9. november samlet 53 gjester på Ørland kysthotell. Her ble 30 års jubileet markert med en 
gjennomgang av aktiviteten i denne perioden. Deretter ble vi bespist og laget fikk mange hilsninger og godord om 
sin aktivitet. Flere av lagets aktive ble takket med en rose hver. En omtale av lagets jubileum ble tatt inn i bladet 
”Museumsnytt”. 

Gaver  
I forbindelse med jubileet fikk vi fra Bjugn Bygdatunlag boka "Det var en gang" - ei bok med gamle foto fra Bjugn. 
Fra Inger Marie Hovde en jubileumsgave på 1600 kroner - 100 kroner fra hvert år hun har vært medlem i 
heimbygdslaget. Fra Ørland kommune ros og blomsterbukett, sammen med velvillige tanker omkring oppbygging 
av museum på Austrått. Fra Ørland Sparebank en blomsterbukett og rosende ord om virksomheten. Internettsidene 
ble spesielt fremhevet, og antydning om god vilje til å vurdere fremtidige søknader om støtte. Tine Midt-Norge 
Ørland sponser rømme til laging av smørfisker ved Jul’dagan. 
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Andre emner 
Yrjar Heimbygdslag ble registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene 8. mars 2007 og har 
organisasjonsnummer 990 661 928. 

Kunst 
Fra Aud Lilleengen to innrammede tegninger, av Gurianna Husby og barnebarnet Gunvor Nygård. Vi fikk også tekst 
til åpningen av hennes kunstutstilling i Trondheim i 2006. Teksten var fremført, som tablå og opplesing, samt en 
sang skrevet av Aud Lilleengen med tone av Ola Garli. 
Fra Sissel Olsen to oljemalerier, se innkommet under den museale samlingen. 

Den lokalhistoriske samlingen 
Fra Erling Eriksen en protokoll fra Ørland skolemusikk, 8.3.1957 – 14.2.1972. Denne var funnet i arkivet etter 
Kristine Rønne. 
Fra COOP Uthaug regnskapsbøker, lønningsbøker og to styreprotokoller fra 1966 – 1988 og 1989 – 1995. 
Fra Snøfrid Toresen gårdsregnskap fra gården Utstrand, 76-1. Regnskap og bilag fra handel med fisk i Lofoten fra 
omkring 1890. 
Fra medlemmene i Sjøstjerna sanitetslag, lagsarkivet fra start til slutt. 
Fra Terje, Snorre og Per Ebbe Røstad, to DVD-plater med video fra orkanen 1992. 
Fra gamle Fosen yrkesskole klassebilder og flyfoto av skolen. Lærebøker og oppslagsverk. 
Fra Ørland Bondelag: Forhandlingsprotokoller Ørland Sogneselskap, 1862 – 1967, Forhandlingsprotokoller Ørland 
Bondelag 1923 – 1996, Regnskapsprotokoll for Ørland Bondelag 1953 – 1982, Korrespondanse 1951 – 1994, 
Regnskapsbilag 1985 – 2001. Dertil brosjyrer og rundskriv fra sentrale organisasjoner. 
Fra Ole B. Garten Forhandlingsprotokoll Garten Indremisjonsforening, medlemsbok og arkiv. 
Fra Aud Garten semesteroppgave NTNU 1999, Garten fiskarlag 1920-1990. 
Fra Mary og Gudmund Eide to fotoalbum og lysbilder fra Ørland. Et fotoalbum omhandler aktiviteter på Ørland 
folkebibliotek og det andre er deres negativalbum med for det meste fargenegativer av familiebilder. 
Fra Bjarne Bakken, kopi av en video av Bygdadagene 2006, laget av Stein filmstudio, formidlet av Hans Aune. 
Fra Marie Grønning, en lydbandkasset med intervju av Margrethe Leseth, om forholdene under krigen. 
Fra Ivar Dahl slektsbok med etterkommere av Peder Bernhard Olsen på Uthaug. 
Fra Harald Røstad et hefte fra hesteutstilling i Ørland. 
Fra Karen Støkkan et fotografi i ramme av to skoleklasser ved Ørland private realskole 1943-44. 
Fra Inger Karin Trogstad et postkort med motiv av Røstad i Ørland. 
Fra Knut Hegge, Beian, forhandlingsprotokollene fra Beian fiskarlag. 1929-1938 og 1938-1974. 
Fra Terje Skaret, Opphaug, ”100 år med musikklaget Kornetten 1886 – 1986”.  
Fra Ørland kirkekontor ”Ørland vanførelag 1947-1950”, diverse folketellinger og årsberetninger. 
Fra Solveig Dahl, Fitjan, Opphaug, Ei referatbok, møteprotokoll, for lærere i Ørland og Ørland pedagoglag. Første 
møte var på husmorskolen. 2. april 1949. Protokollen går fram til 3. desember 1959, med noen stopp underveis. 
Fra Arna Norseth Ørland Bondekvinnelag, protokoller, se internett. 
Fra Karl Erik Sørensen skytebok for Fram skytterlag, kretsen Sannan, 1887. 
Fra Elin Blomsø en ”Landskyldbok” fra Uthaug, påbegynt 1792 og avsluttet 1897. 
Fra Kristian Lund, Ervika, skannet 103 fotografier. 
Fra Terje Sørensen ”Sagn og sanne, skrekkelige saker”. Samlet og redigert av ham.  
Fra Svein Toresen havnepass fra hans tid som smører i utenriksfart. 

Den museale samlingen 
Fra Ellen Hopen tre forkle, tre nylonstrømper i original emballasje, undertøy, to kvitskjorter og et skaut. To malerier 
av Sissel Olsen. 
Fra Snøfrid Toresen, Utstrand, to vannpumper, patroner til størje-gevær, fargepigmenter og et brannsikkert skap 
(SAFE). 
Fra COOP Uthaug ei fatpumpe, oljepumpe og spilloljebeholder. 
Fra gamle Fosen yrkesskole utrangert undervisningsmateriell. Skolens fane, som hang i glasskap i gangen, er 
plassert i arkivet. 
Fra Ørland ungdomsskole lab.-utstyr. 
Fra Ørland statsrealskole et det norske flagg. 
Fra Hovde husmorskole en telefon, balloptikon og to lysbildefremvisere. Formidlet via Berit Aasan. Senere fikk vi 
en stol, rosemalt kiste, gulvklokke, taklampe, steinrulle, bidermeiersofa, to lamper, veggspeil, rokk, plansjestativ og 
plansjer, gulvmatter, og diverse gjenstander som var stuet bort på tredje etasje, kjøkkenutstyr, sekkevekt og en ters 
med ukjent bruksområde. Vi fikk overta mange av gavene fra elever og institusjoner som var gitt til skolen over 
flere år, mange i sølvplett og tinn. Fotografier og elevfotografier ble gitt oss. Vi har lovnad på flere fotografier som 
hang i gangene, men som skulle avfotograferes først. 
Fra Inge Hegvik, flyfoto fra Brekstad, en ryggsekk og en lysbildefremviser. 
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Fra Torbjørn Aune en Singer skomakermaskin. Formidlet via Terje Skaret og Egil Skaret. 
Fra Brit Åse Gilleberg to stk mobiltelefoner. 
Fra Bjørn Ørsleie en eggkasse og ei øks. 
Fra Margit og Folmer Ascanius tre overlaken og en duk. 
Fra Terje Sørensen undertøy, strømper og ullsåler som har tilhørt Emma Mikkelhaug på 1950-tallet. 
Fra Ove Gjølga, Bjugn, en Sandbäcken råoljemotor. 
Fra Alfhild Pettersen, Innstrand, en David Brown traktor modell 1952. 
Fra Edel Veronica Eide Zandany en Volvo traktor type T-25. 
Fra Aslaug Eidem glanseplate til fotolab. Plata var brukt av hennes far; Finn Eidem. Et sammenleggbart havebord 
etter bestefaren, Sigvard Eidem. 
Tekstiler formidlet av Kristian Lund, fra Solvor Høviskeland, undertøy, sjal, skjørt, kjole og vester, fra Kjellrun 
Moltubakk ei båtrye og fra Marie og Kristian Lund en barnekjole. Alt med tilknytning til gården Øveraune på Vik i 
Ørland. Se internettsidene. 
Fra Marie Lund en blonde barnekjole, den har også muligens vært på Øveraune på Vik. 
Fra Aslaug Løvik Klock og Kjell-Gunnar Klock, Innstrand, vevutstyr som har tilhørt Kaia Kløften. Limklemme og 
høvel etter Kaia Kløftens far. 
Fra Svein Løvik konsollspeil og speilbord, Jesusbilde, IOGT-diplom og bilderamme. 
Fra Arvid Døsviks arvinger traug med redskaper, skjøtter i plastpose. 
Fra Harald Røstad en potetsetter. 
Fra Ingrid Gangås korsett, underklær og undervisningsmateriell til håndarbeid i skolen, heklenåler og 
arbeidseksempler fra hennes mor, Ingrid Andersen. 
Fra flyplassen to kasserte jekktraller, men som er brukbare for oss. 
Fra Inger Marie Hovde et foto og bok om misjonsvirksomheten i Norge. 
Fra Ole Morten Sletvold et fotografi av en mann, opprinnelse fra Hoøya, g.nr. 73/7, en adventskalender fra 1977, en 
Vitaplex vitaminboks. 
Fra Gunnvor Berg, Uthaug, en skomakermaskin som hennes svigerfar, Peder Berg i Hemne, hadde brukt. 
Fra Erling Eriksen et herbarium. Det har tilhørt hans tante, Kristine Rønne. 
Fra Borghild og Hans Aune to esker med gamle bøker. 
Fra Turid Stuenes, strikkemaskin og spoleapparat, trebotninger og spiralfjærer. Strikkemaskina kommer fra gården 
Håbakken på Innstrand. 
 
Vår tresylindrete Klöckner Humbolt Deütz ag. Köln dieselmotor, med registreringsnummer YHL3690, ble byttet 
bort mot dyser til vår Bolinder Munktells, type BM10, traktor. Slike dyser er ikke å oppdrive på noe marked. 
Dieselmotoren er nå montert i en traktor som manglet nettopp denne motoren og blir heretter å finne ved Norsk 
Motorhistorisk Museum på Stange. 
Det er søkt Sverresborg Trøndelag Folkemuseum om tjenesteyting i form av reparasjon av Hefty-sluffa og 
overstykket av døra fra Bjugnholmen, og som ble gitt oss av Per Ebbe Røstad i 1992. 
 
I museumslageret var det 1. september besøk fra Stjørdal Gammeltraktorens venner. 9 mann kom fra Stjørdal og 2 
fra Oppdal. De fikk høre om heimbygdslaget og besøkte kjelleren. Fra motormuseet på Stadsbygd kom Harald Auka 
på besøk litt senere på høsten. 

 

Museumsverkstedet 
Fra yrkesskolen er ei skrustikke og hydraulisk presse tatt i bruk i verkstedet, pressa kom til oss på slutten av 2006. 
Sammen med håndverktøy fra samme sted og annen teknisk redskap, er det nå enklere å reparere traktorer og 
motorer. Mange av modellene våre er skrudd sammen med tommeskruer, og derfor var verktøy i tommestørrelser en 
kjærkommen gave. Det har vært aktivitet hele året i verkstedet, ved årsskifte er fire traktorer under arbeid. 

Internett 
Museumsnett i Kulturnett.no har tildelt hvert museum 100 MB lagringsplass på sin server. Vi har plassert 545 MB, 
fordelt på 28.010 filer i 1.164 mapper på vårt område og er nervøse for å bli stoppet. Hva vi da gjør – vet vi ikke. 
Bilder og omtale av gjenstandssamlingen finnes på internett, likedan hva som er plassert i arkivet. De siste 
høydepunkter i lagsarbeidet blir fortløpende omtalt via pekeren ”Nyhetsarkiv” på hovedsiden. Vi har anmodet om at 
de som har e-postadresse gir denne til oss. Hvis det blir tilstrekkelig mange kan informasjon om møter og 
lagssamlinger gis via e-post til de som ønsker det. Postgangen er både kostbar og omstendelig til sammenligning. 

Møllkula 
Medlemsbladet Møllkula utgis sammen med Bjugn Bygdatunlag og kom ut med to nummer i 2007. Redaktør er Tor 
Eide og bladet trykkes ved Fosen Trykkeri AS på Brekstad. Aslaug Eidem, Arnt Tore Andersen og Vigdis Hoff 
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Hoøen er våre medlemmer i redaksjonen. Kvaliteten på bladet er blitt meget bra. Det er ønskelig at flere skriver noe 
til bladet, da har redaksjonskomiteen mer å velge fra når bladet skal settes sammen.  

Boksalget 
Ørlandsbok - Skolehistorie selger jevnt hele året, den er en populær gave, ikke minst til utflyttede ørlendinger. Terje 
Sørensen fikk dekket noen utgifter til produksjon av skolehistoria med kr. 17.500. Resten av utleggene til 
bokprosjektet betalte han selv. Vi har egenkapital til neste bokprosjekt, som også er under skriving. Terje Sørensen 
bruker mye tid på å samle og redigere historien om Ørlands kirkehistorie og historien om organisasjoner med kristen 
eller med andre trosretningers aktiviteter. De som sitter på opplysninger om slike foreninger må gi Terje Sørensen 
opplysningene, og bildemateriell er særs viktig å få med. 
 

Husmannsplassen Tinden 
Husmannsplassen ble rengjort og gjort klar for sesongen 10. mai. Bare det avstedkom 20 dugnadstimer. Deretter ble 
hønsehuset gjort i stand og plakater på låven satt opp. I juni ble ny ovn montert i stua. Plassen var åpen for publikum 
de fem søndagene i juli. I oktober fikk nordveggen på høystålet ny kledning. Avstressingslaget i Tinden har hatt 
aktivitet i hele vår og sommersesongen. De avsluttet sesongen med et julebord i november, og de har varslet oppstart 
igjen til våren. Antall gjester har i sesongen vært 122, avstressingslaget har hatt 117 gjester og i grupper utenom 
disse har 52 besøkt Tinden, til sammen 291 gjester. 
Byåsen videregående skole besøkte Tinden 15. mai, gjester med tilknytning til staten Texas USA kom innom og til 
sist en gruppe fra omsorgsboligene på Brekstad i Ørland. 

Guriannastua 
Guriannastua ble ordnet for sesongen i mai og Guriannadagen avviklet 28. mai, som var 2. pinsedag. Øivind Havik 
kåserte over emnet ”ørlandslandskapet”, et meget interessant emne. 88 gjester fant veien til Guriannastua i 
godværet. 

Museumsnaustet 
Det var besøk av to skoleklasser, 5. klassetrinn, fra Opphaug skole i mai. 
Grunneier har kommet med tilbud om salg av nausttomta til oss, nå betaler vi en årlig leie. 

Dugnaden 
Oversikten over dugnadsarbeidet er fremkommet fra notater og taksering av aktiviteten gjennom året. Vi ønsker at 
alle som utfører en tjeneste for laget tar seg bryet med å notere tidsforbruket slik at samfunnet omkring oss kan 
verdsette den felles innsats lagsmedlemmene, og andre, gjør for fellesskapet. Til sammen er 4438 timer lagt ned i 
dugnadsarbeid. Det tilsvarer i overkant av 2,6 årsverk. 

Avslutning 
Vi vil avslutningsvis takke alle, medlemmer og de som ikke er medlemmer, som har hjulpet laget i løpet av året med 
dugnadsarbeid. En takk til alle som har støttet oss ved å kjøpe lodder. En takk til alle som overlater sine klenodier til 
laget. En spesiell takk til redaksjonskomiteen og den faste dugnadsgjengen ved Austrått Gård. 
 
 
Styret for Yrjar Heimbygdslag 
 

Ivar Hopen Harald Røstad Brit Sandvik Ingrid Gangås Karin Hoff Grong 
Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. 
leder nestleder kasserer sekretær styremedlem 

 



6 

 

ÅRSREGNSKAP YRJAR HEIMBYGDSLAG 2007 

 
Resultatregnskap 

Inntekter 2006 2007 
Medlemskontingent 26 950,00 26 000,00 
Inntekt Tinden (ordinær åpning) 3 938,00 6 166,00 
Inntekt Tinden (avstressingslag) 3 750,00 5 945,00 
Inntekt Guriannastua 2 815,00 2 770,00 
Inntekt bygdadager på Austrått 34 115,00 44 615,00 
Inntekt julearrangement Austrått 10 340,00 13 160,00 
Inntekt Austrått Gård (leieinntekt DNO's pipebank) 0,00 10 000,00 
Inntekt museal samling 2 000,00 0,00 
Inntekt "Skolehistorie" 90 950,00 44 994,00 
Salg av Møllkula + annonseinntekter 4 690,00 3 568,45 
Renteinntekter/gaver/diverse 15 359,46 16 348,59 
Sum inntekter 194 907,46 173 567,04 
   
Utgifter   
Utgifter Tinden 5 738,50 17 455,50 
Utgifter Naustet 1 219,00 400,00 
Utgifter Austrått Gård 13 276,00 4 231,00 
Utgifter Guriannastua 0,00 1 174,50 
Utgifter "Skolehistorie" 49 264,00 18 137,50 
Utgifter Lokalhistorisk samling 1 359,00 6 818,00 
Utgifter Møllkula 14 618,00 14 711,50 
Administrasjon 8 088,00 7 855,00 
Møter/arrangement 15 528,82 17 581,00 
Kontorutstyr, kontingent andre lag 2 397,00 25 190,44 
Museal samling 31 472,17 27 988,16 
Jubileumsmøte 0,00 11 810,00 
Forsikringer  2 607,00 
Diverse/gaver 2 320,00 0,00 
Sum utgifter 145 280,49 155 959,60 
   
Overskudd 49 626,97 17 607,44 
   

Balanse 31.12.2006 31.12.2007 
Eiendeler   
   
Ørland Sparebank, 4290 38 39524 8 098,13 9 486,44 
Ørland Sparebank, 4290 16 38904 353 015,17 340 787,40 
Ørland Sparebank, 4290 48 14223 41 735,32 65 436,22 
Kontanter 0,00 1 094,00 
Eiendommer, inventar og utstyr 140 000,00 140 000,00 
Beholdning "Skolehistorie" 86 000,00 60 000,00 
 628 848,62 616 804,06 
Gjeld og egenkapital   
Egenkapital 628 848,62 616 804,06 
   
   
Uthaug, 1. februar 2008 Brekstad,  
  
 Regnskapet er revidert og godkjent 
   
Brit Sandvik Mikal Tyskø Stein Arne Solberg 
regnskapsfører revisor revisor 
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Forslag til budsjett og arbeidsplan for år 2008 
I verkstedet arbeides det godt hele året, og det er meningen at påbegynte restaureringer gjøres ferdig, og at nye blir 
satt i gang. Styret har ønske om å arrangere medlemsmøter, møterommet på Austrått er egnet til det. Alle tre 
bygningene trenger også i år utvendig vedlikehold. Registrering og oppdatering av samlingene må foregå 
fortløpende. Det er et mål at arbeidsutvalg som ikke er igangsatt kan aktiviseres. Avfukter må kjøpes til bruk i 
potetkjelleren og som reserve til den som står i arkivet. Eksosvifte må anskaffes til verkstedet. Bokprosjektet 
Ørlandsbok - Kirkehistorie kan bli realisert i arbeidsåret, søknader om støtte er sendt til flere ettersom egenkapitalen 
vår i bokprosjektet ikke dekker trykkekostnadene. Nedenfor holder vi tilvirking av Ørlandsbok – Kirkehistorie 
utenom driftsbudsjettet. 
 
Bokprosjektet Ørlandsbok – Kirkehistorie. 
Inntekter:   Utgifter:  
Egenkapital  65.000 Tilvirking av bok og trykking 140.000 
Omsøkt beløp til støtte 105.000 Dekning av utgifter til forfatter 20.000 
  Markedsføring 10.000 
 170.000  170.000 
 
Driftsbudsjett: 
Inntekter 2007 
Tinden  5.000 
Naustet 0 
Guriannastua 3.000 
Austrått gård, bygdadager 30.000 
Austrått gård, julearrangement 10.000 
Andre arrangement 3.000 
Medlemskontingent, uforandret 28.000 
Medlemsblad, Møllkula, annonser og salg 5.000 
Boksalg Ørlandsbok – Skolehistorie/Kirkehistorie 14.000 
Renteinntekter  10.000 
Sum 108.000 
 
Utgifter 2007 
Tinden, vedlikehold, plenslått 7.000 
Naustet, vedlikehold, plenslått 3.000 
Guriannastua 1.000 
Austrått gård, strømregning, vedlikehold 10.000 
Lokalhistorisk samling, utstyr 5.000 
Museal samling, verksted 10.000 
Medlemsbladet Møllkula 14.000 
Administrasjon 10.000 
Møter/arrangementer 20.000 
Kontingent andre lag 2.000 
Avfukter 10.000 
Eksosavtrekk i verksted 6.000 
Til styrets disposisjon 10.000 
Sum 108.000 

Valg 
Valgkomiteens forslag, som oversendt på e-post. Alle er forespurt og har sagt seg villige. 
Funksjon Navn Varighet Merknad 
Leder Ivar Hopen 1 år Foreslår gjenvalg 
Styremedlem Brit Sandvik 2 år Foreslår gjenvalg 
Styremedlem Oddvar Haagensen 2 år Ny, Harald Røstad går ut av styret 
Varamedlem til styret Petter Kammen 2 år Ny som 2. varamedlem, Jostein 

Solbue går ut 
Valgkomite Josten Solbue 3 år Ny, Vigdis Hoff Hoøen går ut 
Varamedlem til valgkomite Bernt Gjelvold 1 år Foreslår gjenvalg 
Revisor Mikal Tyskø 1 år Foreslår gjenvalg 
Revisor Stein Arne Solberg 1 år Foreslår gjenvalg 
Varamedlem for revisor Peggy Finboe 1 år Ny, Eivind Bremnes går ut 
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Når opplaget av skolehistoria er utsolgt har vi midler til videre bokproduksjon. Terje Sørensen er kommet nesten i 
havn med neste bind - ”Kirkehistorie”. Skulle vi få den støtten vi har søkt om vil denne boka bli produsert i år. Vi er 
avhenging av godt salg, også av denne boka for videre satsning på kulturbind om samferdsel, handel og industri, 
kulturlivet, for ikke å glemme jordbruk og fiske. Vår oppfordring er denne: Støtt laget gjennom å kjøpe disse kultur-
bindene og benytt dem også som gaver til din familie og dine venner. 

- - - - o o O o o - - - - - 
 

Opprop: Hvis du kan tenke deg å få henvendelser fra Yrjar Heimbygdslag tilsendt som E-post, som f. eks. denne 
årsmeldinga, la heimbygdslaget da få en bekreftende E-post om det. Da sparer vi en masse porto, halvparten av 
medlemmene våre bor utafor Ørland. Til dere i Ørland kommune: Merk postkassene deres så vi som sykler og kjører 
rundt med post fra heimbygdslaget kan finne fram til rett kasse! Posten Norge leverer trykte etiketter – GRATIS! 
 
 
 
 

Returadresse: Yrjar Heimbygdslag, Austrått Gård, 7140 Opphaug. 
 
 
 
 

BBBB    
 

Ørlandsbok – Skolehistorie 
 
Forfatter Terje Sørensen har 
skrevet om skolens utvikling i 
Ørland – fra barneoppdragelse i 
vikingtiden, via katolske bønner 
og skolene etter reformasjonen, 
til allmueskole, folkeskole, ung-
domsskole og de videregående 
skolene vi har hatt her i Ørland. 
 
Boka kom fra trykkeriet i 
desember 2006 og er trykket i 
500 eksemplarer. Utsalgsprisen 
er satt til 350 kroner. 


