
Årsmelding 2017 for Yrjar Heimbygdslag 

«Å vekke interesse for kulturvern og å ta vare på tradisjoner, folkeminner og gamle ting som ellers 

ville forsvinne og glemmes» .   (YHL`s visjon) 

 

Tillitsvalgte etter årsmøte 2017 i YHL 

Styret: 

Leder og kasserer:  Jan Fred Paasche 

Nestleder og sekretær:  Karl Erik Sørensen 

Styremedlem:   Anne Marit Sannan 

Styremedlem:   Daniel Johansen 

Styremedlem:   Inger Jøssing 

1.varamedlem:   Svein Olav Ulset 

2.varamedlem:   Brynjar Brodersen 

Valgkomite: 

Leder:    Ingrid Gangås 

    Ragnar Jensen 

    Gunnar Eide 

Vara. valgkom:               Aslaug Eidem 

Arbeidsutvalg: 

Tinden:    Anne Marit Sannan 

Naustet:   Ivar Hopen 

Guriannastua:   Anne Marit Sannan og Inger Jøssing 

Bygda-og juledager (serv.) Anne Marit Sannan 

Austrått Gård:   Harald Røstad 

Motor og mek.:   Harald Røstad og Johan Martin Thoresen 

Samling og arkiv:  Ivar Hopen og Harald Røstad 

Registreringer:   Ivar Hopen og Harald Røstad 

Møllkuleredaksjonen:  Karin Hoff Grong, Eivind Bremnes  

 

 

 



Innledning: 

I lagets vedtekter står det at årsmøte for Yrjar heimbygdslag skal gjennomføres innen utgangen av 

februar måned. Det betyr at det er på tide å lage en oversikt over hva som har skjedd i året som vi 

har lagt bak oss.                                                                                                                                                     

For oss i styret er det en form for «oppgjørets time» vi på dette viset skal presentere for dere 

medlemmer. Har vi oppnådd målene som siste års arbeidsplan tilsa.                                                         

Har det vært en posititiv utvikling? Eller har vi stagnert/ stoppet opp? Det er dere medlemmer som 

skal sette den endelige karakteren. 

I 2016 fordelte Ørland kommunestyre 9 millioner kroner til trivselstiltak i kretsene.   Yrjar 

Heimbygdslag benyttet muligheten og sendte inn en begrunnet søknad om steinforsterkning ved 

sjøsiden langs museumsnaustet på Uthaug. Vi fikk et positivt svar på søknaden vår. For å utføre 

arbeidet måtte vi benytte oss av et firma som kunne stille med passende maskinutstyr og steinmasse 

som er tilpasset miljøet rundt museumsnaustet (åkerstein). Firmaet hadde vi «på plass», og arbeidet 

kunne gjøres når firmaets engasjement på Ørland Flystasjon og i kommunen roet seg noe. Det 

skjedde ikke og 1.mai 2017 gikk fristen ut for igangsetting av arbeidet, dermed ble pengene trukket 

tilbake.                                                                                                                                                                         

I 2017 fylte Yrjar Heimbygdslag 40 år. Jubileet ble feiret sammen med innbudte gjester og 

medlemmer oppe på «Kjørbrua» på nordlåven til sang, «melkvognsamtale» mellom Harald og Daniel 

og varm mat fra Solvang Gård.                                                                                                                        

2017 har på mange måter vært et positivt år. Vi har lyktes med det meste i vår arbeidsplanen og 

budsjettet har holdt. Vi føler/hører og ser at folk legger merke til det vi gjør. Mange har fått øynene 

opp for at Yrjar Heimbygdslag tar vare på vår felles historie og arv, det må være derfor at 

tilstrømmingen av materiell stadig øker. Vårt dilemma og utfordring er å få synliggjort det 

innsamlede materialet på en slik måte at det gir oss et innblikk i hvordan mennesker i vårt område 

har levd, strevd og utnyttet tilgjengelige ressurser i hverdag og fest. Sammen med gaven fra Ørland 

Sparebank fulgte følgende lykkønskning:  «Vi ønsker Yrjar Heimbygdslag til lykke med 

arrangementet og framtiden. Fra banken ser vi at dere legger ned en viktig innsats for 

lokalsamfunnet og håper dere greier å rekruttere nye generasjoner inn – for å ta Heimbygdslaget 

til nye 40 år».                                                                                                                                                          

Ved gaveoverrekkelsen fra Ørland kommune fikk vi følgende godord:  «Et samfunn der barn 

representerer framtida, så representere eldre alderen. Jeg tenker ikke arv i form av gods og gull, 

men kunnskapsarven og kulturarven. Selve historien». 

Administrasjon: 

 Styret har møttes på arbeids- og pauserommet på Austrått Gård i ett arbeidsmøte og 8 styremøter. 

Styret har fattet vedtak i 18 saker. 

Årsmøtet for året 2016 ble holdt på Austrått 27/2-2016. Årsmelding og regnskap for 2016, samt 

arbeidsplan og budsjett for 2017 ble enstemmig godkjent.   

  



Medlemssituasjonen: 

Ved utgangen av 2017 hadde laget 159 betalende hovedmedlemmer og 10 hovedmedlemmer med 

familiemedlemmer, i alt 179 medlemmer.                                                                                                                                                                  

Kanskje vi får oppfordre til en ----  kollektiv verveinnsats?                                                .                                                                   

Den lokalhistoriske samlingen: 

Utfyllende opplysninger og skann av dokumenter som kan leses, er tilgjengelig på Internet under 

www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget «Arkiv og skannet materiale». Fotografiene som er 

tilgjengelige på Internett finnes under menyvalget «Fotografier» og etterfølgende undermenyer. 

 

Tilveksten for den lokalhistoriske samlingen for 2017 var: 

 

Fra John Døsvik fått 12 digitale foto. 

Fra Stiftelsen Uthaugsgården skannet 174 julekort, 134 postkort og 278 prospektkort.  

Fra Greta Hjerpseth  skannet 49 foto og 196 prospektkort. 

Fra Inger og Odd Jøssing  skannet 324 foto, skannet 166 blad arkiv, jubileumssang for 

Opphaug fotballag 25 år, hefte «Ferguson Pløyebok».  

Fra Gullbjørg Hegvik Hansen skannet 790 foto.  

Fra Gullbjørg Hegvik Hansen skannet 47 blad arkiv. 

Fra Roy Olav Røstad skannet 231 foto. 

Fra Terje Sørensen  3 digitale kart fra Bakken og tekst til nettsidene. Materiale fra 

hans arbeid med boka «Ørlandsbok - Musikkhistorie». 

Fra Hege Ånnø Kraft  skannet 200 foto. 

Fra John Kristian Myrmo  arkiv og «uniform» fra Ytre Fitjan Songlag. Noe av tilfanget er 

kommet via Randi Leth-Olsen. 

Via Inger Jøssing  arkiv etter Ørland bondekvinnelag.  

Via Ingar Lium  arkiv fra Ørland Sangforening. 

Fra Roy Olav Røstad  skannet 231 foto med opphav fra hans far Iver Røstad og 

skannet ei slektsliste. 

Fra Torbjørn Bakken  skannet 38 foto. 

Fra Erna Grande  skannet 11 foto. 

Fra (Rolf) Lage Ulriksborg  skannet 2 foto, amerikabrev og trykksaker om avslutningen av 

andre verdenskrig. 

Fra Aslaug Eidem  skannet 28 foto og ett maleri av Vipetangen på Brekstad. 

Fra Karl Erik Sørensen  to bind «Fylkesforhandlinger» for Sør-Trøndelag, 1919 og 1920. 

Fra Gunnar Eide  skannet 156 foto. Fikk et album med festtelegram. 

Via Svein Sagfjæra  notearkivet etter Ørland pensjonistkor, dette var tidligere 

oppbevart i kjelleren under helsesenteret. 

Fra Anne Lise Ophaug Lund  to fotografier av hennes oldeforeldre, Karen og Jens Røstad, 

skannet. 

Fra Svein Einar Grande  to hefter for traktor og selvbinder. 

Fra Rigmor Solbu Hoff  skannet 364 foto. 

Fra Hans Kristian Stuenes  protokoller fra Innstrand Handel. 

Fra Knut Dalehavn  skannet 163 foto fra to albumer. 

Fra Ingar Lium 7 planleggingsprotokoller med opphav fra Ørland 

jordstyrekontor. 

Fra Per Austvang  skannet 17 foto, formidlet av Erling Haarberg. 

Fra Jarl Hovde   55 foto, formidlet av Erling Haarberg. 

Fra Hårberg borettslag  (Forsvarets Borettslag II, Brekstad) via Rolf Knutsen, regnskap 

og papirer fra alle tema som borettslaget behandlet, omfang 15 

fulle bæreposer og ei stor eske. 

http://www.yrjarheimbygdslag.no/


Fra Knut Herman Schancke  kopier av kart «Østrått», skannet 238 negative foto, oversikt over 

torvmyrparseller som solgtes på auksjon fra Austrått i 1931. 

Fra Randi Berntsen og Jostein Solem  arkiv etter bygdaslakter Johan Grande. 

Fra Torbjørn Rian  bruksanvisning for SABB semidieselmotor. 

Fra Hagny Granrud  skannet 170 foto fra to albumer. 

Formidlet via Torbjørn Bakken  5 protokoller fra Beian Idrettslag, 3 protokoller fra Uthaug 

Idrettslag, 7 protokoller fra Yrjar Idrettslag – tidligere plassert 

i Yrjarheim. I tillegg en kopiert protokoll fra Beian Idrettslag – 

denne var ikke i Yrjarheim. 

 

Vi har formidlet 5 digitale foto til Noor Knutsen til bruk i Ørland kommunes film om Rusasetvatnet. 

Formidlet et ukjent antall fotografier til prosjektet med Austråttområdet og Rusasetvatnet. 

 

Fotografiene våre, både fysiske og digitale, føres etter hvert inn i et regneark for å holde en viss 

oversikt. Ved utgangen av 2017 er antallet fotografier som er ført i regnearket 30.695. Tilveksten av 

fotografier i regnearket for 2017 er da 5.333 fotografier.  

 

Fotografier av gjenstander nedenfor, med utfyllende opplysninger, pluss tidligere gaver, blir 

tilgjengelig på Internett under www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget 

«Gjenstandssamlingen» og undermenyer. 

 

Den museale samlingen: 
Fotografi med utfyllende opplysninger av noen av gjenstandene nedenfor, og eldre ankomster, 

er tilgjengelig på Internet under www.yrjarheimbygdslag.no. Søk via menyvalget 

"Gjenstandssamlingen". 

 

Tilveksten for den museale samlingen for 2017 var: 
 

Fra Greta Hjerpseth  to trekk til sofaputer. 

Fra Ranveig Stuenes  reservedeler til brystholdere, frimerkealbumer, hefter, 

kjøkkenredskaper i to bæreposer, sopekort av hestetagl, sauesaks, 

auser i kobber, baketrinse, klysterkopp, krukke, tiril (turru), 

trebøtte og strykejern. 

Fra Oddbjørg Stuenes  ei eske med bøker med opphav fra Hans Markussen Instrand og 

«kvesselær» til barberkniv, medisinflasker – med og uten 

innhold. 

Fra Felleskjøpet avdeling Brekstad  2 nye traktorframdekk 4,50 – 16. 

Fra Inger-Ann Tyssebotn og Helge Berre  fane etter losje Yrjar. 

Fra Gunnar Eide  et album med festtelegram, postsekk, platespiller, 

dokumentmappe, meterstokk, to fotoapparater, multimeter, 

filmapparat, fotolampe, blodtrykksmåler, massasjeapparat, 

«Cassette Recorder», filmlys, «morsesender» (-nøkkel)/-

mottaker. 

Fra Jon Suul  en sveipet kirkekurv uten bunn eller hanke, dekormalt av Ivar 

Solbue. 

Fra Hans Kristian Stuenes  ost- og pølseskjærere, begge var benyttet i butikken Innstrand 

Handel, tresleiver, merkekritt, sauesaks, sildverketang, 

skomakerrasp, saks, sukkersaks, krumkakejern, dynetrekk, 3 

sengetepper, ett stolteppe, 6 tallerkener med trykk «Ørlandets 

Handelssamlag», frimerkealbum, papirposer med trykk 

«Innstrand Handel», linjal, pissepotte. 

Fra Ivar Kjørsvik  en ILO stasjonærmotor i deler. 

http://www.yrjarheimbygdslag.no/
http://www.yrjarheimbygdslag.no/


Fra (Rolf) Lage Ulriksborg  hårkammer og hårspenner med opphav fra Ragna Berntine Hauge 

f. 6.4.1889. 

Fra Astrid Johansen  tre innrammede fotografier med opphav i husmannsplassen 

Tinden. 

Fra Helge Høybakken  høvelbenk, sagbokk og diverse verktøy. 

Fra Helmer Dypfest  en høyvender for traktor. 

Fra Bjarne Kløften  ei AEG vaskemaskin og ei vaskeklype. 

Fra Herborg Grøntvedt Gifstad  sjokoladekopp med skål fra Grande bedehus, metallbeholder 

(skål) med fat for garnnøster, kobberkjele med lokk, kiste med 

kantbeslag, diverse bøker, hårføner, tre tegninger med motiv 

Trondheim årene 950 – 1000 – 1250, messing og kobber 

potteskjulere, alenstokk, kvart og tommestokk, fjærvekt, ett par 

damesko, strykejern med fot, «betraktningsapparat», lysestake, 

stettfat i tre (laget av Rolf Ulriksborg), to store poser med 

tekstiler, en vedovn. 

Fra Erling Albrigtsen  to bensinmotorer for melkeanlegg, kniv og veivstake til 

selvbinder.  

Fra John Bretting  Farmall Cub traktor og selvbinder. 

Fra Thor Bretting  Massey Harris traktor. 

Fra Knut Herman Schancke  56 musikk-kassetter, de kommer fra Frode Ørsleie, noen originale 

og noen opptak fra NRK, hefte med oversikt følger med, et 

harmonium som var brukt ved Austrått skole. 

Fra Randi Berntsen og Jostein Solem  en Yrjar damesykkel, krøttermerker for sending av dyr og 

slakt. 

Fra Kari Myhre  to bondestoler, begge er plassert i Tinden. 

Fra Hagny Granrud  to fotoalbum med foto, to kraver, et ostband. 

Fra Harald Røstad  en bibel som tilhørte Klara Lillehaug, hun ble gift i Amerika. 

 

Konservering og reparasjon. 
Alle gjenstander som er innlevert er fortløpende rengjort, registrert og plassert i magasinet. Flere 

gjenstander er i arbeidsåret hentet ut fra magasinet og restaurert, det er mest redskap og kjøretøy som 

har vært lagret på kjørebrua og nygulvet på nordlåven. Tilfanget av gjenstander, utenom det som 

noteres under overskriften «lokalhistorisk samling», var ved utgangen av 2017, 11.704 

registreringsnummer, en tilvekst for 2017 på 986 gjenstander. 

 

Utstillinger 
Vi hadde tre dåpskjoler og noen bøker med i utstillingen «Reformasjonen og bibelen i 500 år» i galleri 

Hans i Ørland rådhus. De faste utstillingene i Tinden og Guriannastua er ikke forandret i år. I naustet 

er en utstilling om fangst av hai og småkval opphengt på endeveggen på lemmen. Kvalkanonen 

YHL5383 er tilbakeført naustet fra magasinet. Under «Juldaga’n» 2017 viste vi eksempler fra 

fotosamlingen vår. 

 

Museumsnaustet: 

Naustet har kun vært åpnet på bestilling. I 2017 har elever fra Hårberg skole vært på omvisning i 
naustet og Sjøgata. Planen om å vindtette og skifte bordkledning på naustveggen opp mot veien ble 
fullført i sommer av Ivar Hopen, Odd Jøssing, Harald Røstad og Jan Fred Paasche.  Samme vegg ble 
kledt med plater innvendig for å beskytte utstilte gjenstander. Anne Marit Sannan besørget 
malingen.. Den bebudete sikring av grunnmur ble som tidligere nevn ikke utført.  

 

Husmannsplassen Tinden: 



Vi har som vanlig  invitert publikum til Tinden alle søndagene i juli, med delvis godt besøk, kaffe, 
vafler og en trivelig prat i et gammelt identisk miljø frister mange.                                                        
Foruten søndagene i juli er Tinden flittig brukt av Avstressingslaget. I år bidro disse flittige damene 
med 4462,- kroner til Tinden.                                                                                                                            
Hver sommer må de to målene med grasmark rundt husene stelles. De fleste gang bruker vi ca. to 
timer på dette arbeidet. For styret var arbeidet med å holde i orden de ca. 2 målene med plen et 
«ork». Gleden var derfor stor da Anne Grete og Lars Akim Hoøen , eierne til nabogården som Tinden 
ble avgitt fra, tilbød seg å ta  hånd om plenslåtten. Aldri har området sett så bra ut som siste 
sommer. Dette medførte at vi i styret kun hadde slåtten i hagen og mellom husene som vårt ansvar.                                    
Ovnen i stuerommet åpnet seg og måtte surres sammen med galvanisert streng (sytråd). Ovnen skal 

skiftes ut i 2018.                                                                                                                                              
Fortsatt administrerer Lihla Haraldsvik  Facebook-siden til Tinden på en utmerket måte.                      

 

Guriannastua: 
Den årvisse Guriannadagen ble i år gjennomført en regntung søndag i mai. På tross av været møtte 
omkring 50 besøkende opp til kaffe, vafler foruten loddsalg og til en sprudlende Daniel Johansen, 

historikeren vår, som fortalte om fattigforsorgen opp gjennom tidene.                                                 

Harald Røstad har laget en sklisikker trapp inn til fjøset. Inger og Odd Jøssing har besørget sommerens 

slått på plassen.                                                           

 

Austrått Gård: 
Dette året ble leggingen av nytt gulv på begge siden av Kjørebrua fullført av Harald Røstad, Odd 

Jøssing, og Ivar Hopen. Trapp med gang-lys fra låvegulvet og opp til ny-gulvet ble snekret og montert.                                               

Ca.240 m2 gulv har det blitt så langt og 106000 kroner er brukt. Dette arbeidet var ferdig til 

jubileumsfesten 30.september.                                                                                                                           

Før karene tok en velfortjent juleferie var vogner og kjørmisjoner av forskjellige slag oversiktlig 

plassert på ny-gulvet. 
 

Austrått: 
Ny-gulv i nordlåvens andre etasje er en kvalitetsøkning av bygget og skal dermed avregnes mot 

tilgodebeløpet for husleie.                                                                                                                          

Vi har leieavtale som går fram til 2021 med husleie 8000 kroner per år.                                                    

I 2016 kontaktet vi kommunen for en mulig reforhandling av leieavtalen. I dag er gården administrert/ 

drevet på en annen måte enn da gjeldende avtale ble opprettet.                                                      

Husleie vil også være en faktor som bør reforhandles.                                                               

Tilgodebeløpet mot Austrått Gård per 31.12.2017 blir kr. 133.666,-når husleie kr 8.000,- er trukket fra 

og dugnad og kostnad for 2017 er lagt til. 

 

Omvisning/ Guideing: 

Bestilte omvisninger har det vært lite av. Opphaug skole fikk omvisning på husmannsplassen og 
elever fra Hårberg skole fikk omvisning i naustet og Sjøgata.                                                                                

Møllkula: 

Møllkula har blitt en etterspurt publikasjon som gjør at inntektene av løssalget medfører at 
produksjonsutgiftene halveres. Men utsendelsen av bladet koster penger – mange penger.                 
31 - 34 kroner for de femti – seksti bladene Posten formidlet 

Bokutgivelse: 



Etter at laget finansierte produksjonen med 186000 kroner kom den nye boka «Musikkhistorie» 
endelig ut til juldagene i 2016.  Boka har blitt veldig godt mottatt, nå selges den over disk på Ørland 
Kultursenter og Ørland Boksenter. I løpet av 2017 har salget gått betydelig ned så her må det en aktiv 
innsats til for å få solgt flere bøker. Ved utgangen av året sto det ca. 95 000 kroner på bokkontoen. 

Arrangement.                                                                                                                                           
Bygdadagene og juledagene ble avviklet på tradisjonelt vis. Bygdadagene ble, med stor tilfredshet, 

flyttet fra sist i mai 2016 til 2. og 3.september i år.                                                                                      

Som vanlig hadde vi ansvaret for matserveringen i Rånesalen og traktordefileringen, som engasjerte 

et kyndig publikum hver dag.                                                                                                                                

De besøkende kunne fritt gå omkring i magasinet i «Storkjelleren» og studere alle gjenstandene som 

laget har mottatt og registrert.                                                                                                                                            

Ute på bakken var 32 traktorer og en del landbruksredskaper plassert.        

Også juledagene ble gjennomført på tradisjonelt vis med salg av smørfisker, boksalg og lotteri mm. 

Ingen utstilling denne gangen, men Ivar Hopen viste bilder som hadde blitt skannet fra en av lagets 

medlemmer. Hun var selv til stede og orienterte om bildene. 

 «Mimrekaffe» - et arrangement som vi startet med i mai 2015, de har så langt vært en vellykket 

aktivitet med et overraskende godt frammøte. Mimrekaffen drifter vi i nært samarbeid med 

kommunens Frivillighetssentral.                                                                                                         

Mimrekaffen er fortsatt åpen for alle som liker denne formen for møteplass. Tema, sted og tidspunkt 

blir hver gang publisert på heimesiden  (yrjarheimbygdslag.no). Et gjennomgående tema dette året 

har vært gjennomgangen av Matrikkelgårder i Ørland. 

 Gaver/ tilskudd: 

I år har Yrjar Heimbygdslag mottatt kr. 10.000,- fra Ørland kommune. Gaven ble overrekt av 

varaordfører Odde til vårt 40-årsjubileum.                                                                                                            

Vi fikk 20.000,- kroner fra Ørland Sparebank til gulvet på nordlåven.                                                              

I momskompensasjon fikk vi kr. 15.443,-                                                                                                   

Gjennom Grasrotandelen fikk vi tilført kr.7.140,- 

Internet: 

Av 100 GB diskplass som er tilgjengelig hos «domeneshop.no» benytter vi 10,07 GB (9,7%). Der har vi 

110.337 filer i 3.127 mapper. Vi kan tildele 200 epostadresser til medlemmene, om ønskelig, med 

adresse "navn@yrjarheimbygdslag.no". Epostene beskyttes med login og passord. Domeneshop har 

«Spamfilter». Statistikk for året 2017: 

Data mottatt  1,55 GB 

Data sendt  80,25 GB 

Treff fra søkemotorer 1.202.935 ganger 

Treff fra besøkende 4.031.686 ganger 

Unike besøkende 133.018 IP-adresser 

Størst trafikk hadde 3.7.2017 med besøk av 1.584 ulike IP-adresser. Flest antall sider som ble lastet 

ned på en dag var 27.11.2017 med 15.929 sider. Her er ikke søkemotorer regnet med. 



Samband/informasjon til medlemmene.                                                                                                        
Etter hvert som aktiviteten «øker» har vi behov for raskt og på en lettvint måte og komme i kontakt 

med dere medlemmer. Vi vil i minst mulig grad benytte oss av masseutsendinger via Posten Norge, 

det blir for kostbart  (kr 11,50 for et brev og kr 32/34 for å sende Møllkula).                                                                            

I dag har vi andre muligheter.                                                                                                                                 

Vi har en utmerket web-side (yrjarheimbygdslag.no)                                            

 Vi har telefonnummer og e-postadresser.                                                                                                       

Det aller nyeste vi har fått er egen facebook-side for husmannsplassen Tinden.                                       

OBS!                                                                                                                                                                                                          
Til dere som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer og ev. e-postadresse. Send en telefonmelding 

eller e-post: post@yrjarheimbygdslag.no eller til styreleder eller andre medlemmer av styret med de 

nødvendige data, slik at vi kan komme ajour med dette. Telefonnumrene til dagens styre finner dere 

på web-siden ved å trykke på teksten med blå skrift (Styret består av fem personer.                                                                                              

Hadde vi hatt flest mulig e-postadresser på plass kunne laget ha spart masse penger i porto for hvert 

år.   

Avslutning  

Styret vil til slutt takke alle medlemmer som har støttet Yrjar Heimbygdslag i året som har gått; 

gjennom gaver, dugnad, loddkjøp, grasrotandel osv.                                                                                       

En takk til alle som har overlatt sine klenodier i lagets fold.                                                                          

En spesielt stor takk til de som arbeidet på kjøkkenet under bygdadagene, til traktorkjørerne, til de 

som bidro til en vellykket synliggjøring av laget både i forbindelse med bygde- og juledagene.             

Den største takken går, enda en gang, til dugnadsgjengen som hver uke møter opp på Austrått og 

jobber for laget. Hva har Yrjar Heimbygdslag vært uten dere?                                                  

                                        Hvor finnes nye krefter til dette arbeidet? 

 

Å glemme sine forfedre er å være som en bekk uten kilde, et tre uten rot. 

Via arkiv og gjenstander kommer våre forfedre og formødre oss i møte. 

 

Styret for Yrjar heimbygdslag 2017 

Jan Fred Paasche   Karl Erik Sørensen Inger jøssing     Anne Marit Sannan     Daniel Johansen     

Leder/ kasserer      NL/ sekretær              Styremedl         Styremedl                     Styremedl 

       Sign.                          Sign .                            Sign.                Sign.                              Sign. 

mailto:post@yrjarheimbygdslag.no

