
Årsmøte i Yrjar Heimbygdslag for året 2019. 
Lørdag 29. februar 2020 i Rånesalen på Austrått Gård. 
 

Årsmelding for for 2019. 

 

Tillitsvalgte dette året: 
 
Styret: 
Leder    Edgar Lund   Valgt for 1 år 
Nesteleder/Sekretær  Anne Marit Sannan  Siste av 2 år 
Kasserer   Erling Eriksen   Første av 2 år 
Sekretær/medlemslister Torun Skontorp  Siste av 2 år 
Styremedlem   Brynjar Brodersen  Siste av 2 år 
 
Varamedlem   Svein Olav Ulset  Første av 2 år 
 
NB! Brit Solberg Skomsøy som ble valgt som styremedlem ved forrige årsmøte, trakk seg  
før hun begynte å fungere. Varamedlem Brynjar Brodersen ble da nytt styremedlem og har 
fungert som det resten av perioden. 
 
Revisor   Bernt Gjelvold   Valgt for 1 år 
Revisor   Thor Sandvik   Valgt for 1 år 
 
Vara/revisor   Peggy Finboe   Valgt for 1 år 
 
Valgnemd: 
Leder     Gunnar Eide   Siste av 3 år i valgnemd 
Nestleder   Aslaug Eidem   Andre av 3 år 
Medlem   Vigdis Hoff Hoøen  Første av 3 år 
 
Varamedlem   Odd Morten Reitan  Første av 3 år 
 
NB! Gunnar Eide trakk seg som leder av valgnemnda ved tiltredelse primo januar 2020. 
Aslaug Eidem tiltrådte som leder, Vigdis Hoff Hoøen som nestleder og Odd Morten Reitan 
som medlem av valgnemnda for årsmøtet for 2020. 
 
Arbeidsutvalg: 
 
Tinden     Anne Marit Sannan 
 
Naustet    Ivar Hopen 
 
Guriannastua    Anne Marit Sannan og Inger Jøssing 
 
Bygda- og Juledager   Anne Marit Sannan 
 
Nordlåven    Harald Røstad 



Traktorsamling og verksted  Karl Erik Sørensen 
 
Museal samling og Arkiv  Ivar Hopen og Harald Røstad 
 
Registreringer    Ivar Hopen 
 
Møllkula    Karin Hoff Grong. 
 
Mimrekaffe og stedsnavnprosjekt Jan Fred Paasche 
 
 
Innledning: 
 
Vi har skrevet ny leiekontrakt med Ørland kommune for 10 nye år. Fra 1. juni 2020 leier vi nå 
også Kalvfjøset, det er ca 150 kvadratmeter i 1. etasjens nordøstre hjørne. (Tidligere utleid til 
Steinerskolen).  Ny leie er 10.000,- kr i året. (Tidligere 8000.- kr)  
 
Brannsikringstiltakene er ferdigstilt. Nå kan vi invitere publikum i alle våre magasiner, med 
noen forholdsregler. 
 
Vi fikk tilbud om å overta et av tre verneverdige hus i rød sone på Ørland flystasjon,  av 
Forsvarsbygg. Valget falt på «Arnfinnstua». Det er den gamle trønderlåna på gården til 
Arnfinn Hoøen. Forsvarsbygg vil flytte den kostnadsfritt til Austrått Gård og vi arbeider med 
å utrede dette prosjektet.  
 
 
Året 2019: 
 
Gurinnastua: 
Guriannadagen ble arrangert søndag 26. mai. Terje Sørensen foredro om «Nyttevekster på 
myr og hei».  Svært interessant og lærerikt. Mye folk møtte (ca. 80 personer) var innom i 
godværet. Anne Marit Sannan og Torun Skontorp solgte vafler, skuffkake og kaffe. 
Brynjar Brodersen og Edgar Lund har kittet og malt fire vindusfag. Anne Marit Sannan har 
tatt ansvar for at uteområdet er blitt klippet og vedlikehold, der også Ole Christian Hov har 
bidratt. 
Vi har søkt kommunen om å overta ansvaret for gravstøtta til Gurianna på Ørland kirkegård 
som kulturminne. 
 
Tinden: 
Også denne våren og høsten har «Avstressingslaget» møttes i Tinden en gang hver fjortende 
dag til samvær. Brit Sandvik har administrert Lynlotteriet og bidrar med et meget pent 
resultat til laget. 
Tradisjonen tro, hadde vi åpent for publikum alle søndager i juli. De som arrangerte, laget og 
solgte vafler, kaffe og kaker i år var Anne Marit Sannan, Inger Jøssing, Brynjar Brodersen, Elin 
Bolsø, Torun Skontorp, Tove Grande, Edgar Lund og Vigdis Hoff Hoøen. Museumshåndverker 
Vegard Røstad er i ferd med å restaurere vinduene på Tinden. Han er ansatt i Ørland 
kommune, kulturforetaket,  og vi betaler ikke for arbeidet hans, kun materialkostnader. 



Anne Marit Sannan har klippet plen og vedlikeholdt uteområdet på Tinden, sammen med 
Brynjar Brodersen, Erling Eriksen og familien Lars Akim Hoøen. 
 
Naustet: 
Brynjar Brodersen og Edgar Lund har skiftet bordkledning på ca. halve vestveggen i sommer. 
Ivar Hopen har klipt plen på uteområdet og vært kontaktperson for forespørsler om 
omvisning. Ingen omvisninger i år. 
 
Møllkula:  
Redaksjonen har bestått av Karin Grong, Ingrid Gangås og Marit Eide Dahl og to nummer er 
utgitt i løpet av året. Den var lagt ut for salg på Ørland kultursenter, Ørland Boksenter, Rema 
1000 (gamle) og Circkle K. Møllkula lages i samarbeid med Bjugn Bygdatun, Mølnargården og 
er et pågående, svært verdifullt samarbeidsprosjekt. 
 
Mimrekaffen: 
Mimrekaffen har tilhold i Aktivitetssenteret ved Ørland sykeheim. Jan Fred Paasche, ved 
hjelp av Anne Marit Sannan og Torun Skontorp har ansvaret for denne aktiviteten. Det har 
vært godt oppmøte (20-30+) og interessante temaer. Hyggelig samvær med kaffe og vafler 
en gang i måneden unntatt juni, juli og desember.  
Jan Fred Paasche har også ansvar for stedsnavnprosjektet, med utgangspunkt i Mimrekaffen. 
 
Bygdadagene: 
Bygdadagene ble arrangert 31. august og 1. september. Vi hadde salg av rømmegrøt og 
kaffemat i Rånesalen, samt lynlotteri. Ledet av Anne Marit Sannan og dugnadsgjengen 
hennes (Aslaug Eidem, Lisa Hovde, Inger Jøssing, Liv Leland, Ann Elin Jensen, Gunn 
Øverbyhagen, Wigdis Hoff og Vegard Røstad ), gikk begge dagene effektivt unna.  Torun 
Skontorp betjente kassen, og Brit Sandvik lynlotteriet. Vi solgte bra, da det var brukbart med 
publikum tilstede. Alle magasinene var åpne begge dager, og noe besøk hadde vi både i 
storkjelleren hos Ivar Hopen og på Nordlåven hos Harald Røstad, Svein Olav Ulset, Arnfinn 
Reitan, Brynjar Brodersen og Erling Eriksen. Traktorparaden gikk som smurt begge dagene 
med Karl Erik Sørensen som general for gjengen sin.(Odd Jøssing, Harald Røstad, Bjarne 
Bakken, Johan Martin Thoresen, Bjørn Johansen og Nils Raaken. Kristian Aune kjørte de 
stasjonære motorene.) 32 traktorer gikk to runder hver, begge dagene. 
 
Juldagene: 
Lørdag 30.11 og søndag 1.12. deltok vi med stand på Juldagene. Vi solgte smørfisker, 
Møllkula, Ørlandsbok og medlemskap samt at vi hadde lynlotteri. Fin stemning og brukbart 
med besøkende begge dagene. Da ble det også et brukbart økonomisk utbygge for oss. Anne 
Marit styrte frivillig-troppene på en effektiv måte. De var: Vigdis Hoff Hoøen, Ingrid Gangås, 
Terje Sørensen, Ann Elin Jensen, Ivar Hopen, Edgar Lund og Erling Eriksen 
 
Austrått Gård: 
Brannverntiltakene, inkludert nødutgang fra Nordlåven er nå ferdigstilt. Harald Røstad og 
Odd Jøssing har avsluttet storarbeidet på Nordlåven for å gjøre den mere egnet for utstilling 
av store gjenstander og lager for mindre. Nå kan vi slippe til publikum over alt, når vi har 
tilsyn i lokalene. 
 



Det foregår stadig vedlikeholdsarbeid på verkstedet på traktorene og andre maskiner og 
redskaper. Karl Erik Sørensen, Johan Martin Thoresen, Harald Røstad, Odd Jøssing, Bjørn 
Johansen og Nils Raaken finner du her.  Det legges ned et formidabelt arbeid her, for at de 
aller fleste traktorene skal gå. Nå har Brynjar Brodersen laget en database for å holde rede 
på opplysninger om traktorsamlingen. Dette gjør det enklere å dokumentere opplysninger 
om vedlikehold, samt historien til den enkelte traktor. 
 
På kontoret/pauserommet i tilknytning til Arkivet og potetkjelleren finner vi alltid Ivar 
Hopen. Han styrer skuta med sikker hånd. Registrerer tilfang og plasserer det i magasiner og 
arkiv. Han tar bilder av tilfang og skanner bilder og dokumenter og holder stålkontroll på 
arkiveringen. I tillegg til å vedlikeholde hjemmesida vår på nettet, samt jobbe med nytt 
format av denne. Han er også vår publikumskontakt både fysisk og på telefon/e-post.  
 
Gaver/ekstra inntekter: 
Fra Ørland Sparebank, gavetildeling og annonsestøtte  10.000,- kr 
Fra Ørland Sparebank, lokalbidraget     14.700,- kr 
Sparebank 1, Sofakampen           3.500,- kr 
Momsrefusjon         8.085,- kr 
Grasrotandelen       10406,-  kr 
Ørland kommune, datautstyr, noe gammelt/nytt. Verdi ca  20.000,- kr 
 
Administrasjon: 
Kasserer er Erling Eriksen og han bruker regnskapsprogrammet Styreweb. 
Nestleder Anne Marit Sannan har skrevet referat fra styremøtene. 
Sekretær Torun Skontorp har holdt orden på medlemsregisteret. Dette er en del av 
Styreweb sitt tilbud. 
Vi har avholdt 9 styremøter i perioden. 
I tillegg har vi avholdt 2 utviklingsmøter med Daniel Johansen. Temaet har vært utvikling av 
Yrjar Heimbygdslag fram mot etablering av lokalhistorisk museum. (Mere satsing på 
formidling samt hvordan ta i bruk Kalvfjøset og magasinene på Austrått i utadrettet 
virksomhet) 
Leder har deltatt på møte arrangert av Sør-Trøndelag historielag på Mølnargården om kyst-
bygningsvern. 
Harald Røstad og Edgar Lund deltok på 40 årsjubileum for for Mølnargården. Vi ga alle tre 
bindene av Ørlandsbok som jubileumsgavegave. 
Heftyesluffa er hentet heim fra verkstedet til Antonio Arenas i Trondheim. Der har den vært i 
ca 6 år uten å bli ferdig. Nå skulle bedriften opphøre. Bytur for Brynjar Brodersen, Odd 
Jøssing, Ivar Hopen og Edgar Lund. 
Leder har hatt diverse møter med kommunalsjef for plan, drift og landbruk i Ørland 
kommune, samt møtt i formannskapsmøte i forbindelse med ny langtids leiekontrakt. 
Johan Martin Thoresen fylte 90 år i oktober og inviterte dugnadsgjengen m.fl. heim til fest 
med bløtkake. 
 
 
Brekstad 19.01.2020  
 
Edgar Lund   


