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Tillitsvalgte i Yrjar Heimbygdslag pr. 17.12.2020. 
 
Styret: 
Leder/kasserer  Edgar Lund   Ett år (2020)  
Nestleder   Anne Marit Sannan  To år (2020 og 2021) 
Sekretær   Signhild Storlien Lund  To år (2020 og 2021) 
Styremedlem   Brynjar Brodersen  To år (2020 og 2021) 
Styremedlem   Svein Olav Ulset  Ett år.( 2020) (For Erling Eriksen) 
 
Varamedlem   Vegard Røstad  To år (2020 og 2021) 
.  
 
Kasserer Erling Eriksen ba seg fritatt fra kasserervervet 15. juli 2020. Edgar Lund har fungert 
som kasserer resten av perioden (2020). Varamedlem Svein Olav Ulset tiltrådte som 
styremedlem fra denne dato og ut perioden (2020). 
 
Valgnemd: 
Leder    Vigdis Hoff Hoøen  Ett år (2020) 
Medlem   Odd Morten Reitan  To år (2020 og 2021) 
Medlem   Bernt Jørgen Stranden Tre år (2020, 2021 og 2022) 
 
Varamedlem   Marit Eide Dahl  Tre år (2020, 2021 og 2022) 
 
 
Revisorer: 
Revisor   Bernt Gjelvold   Ett år (2020) 
Revisor   Thor Sandvik   Ett år (2020) 
 
Vararevisor   Bjørn Ørsleie   Ett år (2020) 
 
 
Arbeidsutvalg: 
Tinden    Anne Marit Sannan 
Naustet   Ivar Hopen 
Guriannastua   Anne Marit Sannan og Inger Jøssing 
Austråttdagan/Juledager Anne Marit Sannan og Signhild Storlien Lund 
Nordlåven   Harald Røstad 
Traktorsamling/verksted Karl Erik Sørensen 
Museal samling/Arkiv  Ivar Hopen og Harald Røstad 
Tilfang/bilder/reg.  Ivar Hopen 
Møllkula   Karin Grong 
Mimrekaffe/Stedsnavnpr. Jan Fred Paasche 



 

Året 2020. 
 
Innledning: 
 
Antall medlemmer ved årskiftet 2020/2021 var 192, derav 14 familiemedlemmer. 16,6% av 
våre medlemmer bor i en annen kommune enn Ørland. 
 
Etter 12. mars 2020 og koronapandemien overtok det meste, ble alle våre 
publikumsarrangementer avlyst etter tur. På Austrått har Ivar Hopen, Harald Røstad, Odd 
Jøssing og Bjørn Johansen holdt hjulene i gang, og styret har møttes til styremøter underveis.  
 
Med hensyn til «Arnfinnstua» har vi ikke fått noe tilbud i løpet av året, og vi vet ikke når det 
vil skje. Den har blitt en del av prosjektet til de (Daniel Johansen &co) som jobber med å 
flytte gamle hus fra rød sone til landsbyen på Brekstad. 
 
I sommer overtok vi Kalvfjøset og ut i september var vi i gang med å møblere lokalene. Og 
med egne lokaler, kunne vi invitere til dugnadsfest/julebord i november. Den ble 
gjennomført i godt samsvar med gjeldende koronaregler. 
 

Guriannastua: 
Guriannadagen avlyst. Uteområdet er klipt og holdt i orden av Anne Marit Sannan og Inger 
Jøssing. Vi har ikke fått svar fra kommunen om de vil overta ansvaret for gravstøtta til 
Gurianna. Saken er blitt purret på så vi venter svar i 2021. 
 

Tinden: 
Ingen åpne søndager i juli, og ikke noe aktivitet for avstressingslaget. Uteområdet er blitt 
klipt og holdt i orden av Anne Marit Sannan sammen med Svein Olav Ulset og familien Lars 
Akim Hoøen. 
Vegard Røstad har restaurert mange vinduer. De siste vil bli tatt i løpet av 2021. For denne 
jobben blir vi kun belastet materialkostnader. 
 

Naustet: 
Det har vært omvisning for en skoleklasse fra Opphaug skole i år. Uteområdet er holdt i 
orden av Ivar Hopen. Svein Olav Ulset og Edgar Lund har malt Naustets vest-, nord- og 
østvegg ett strøk i sommer. 
 

Møllkula: 
Karin Grong, Ingrid Gangås og Marit Eide Dahl har også i år utgjort vår del av redaksjonen i 
Møllkula. Sammen med Bjugn Bygdatunlag har vi også i år fått utgitt to drivende gode 
nummer av Møllkula. Den har blitt solgt på Ørland boksenter, Ørland kultursenter, Rema 
1000 i Idrettsveien 2, og på Cicle K.  
 

Mimrekaffen: 
Har hatt tilhold ved aktivitetsenteret ved Ørland sykeheim, men etter at koronaen kom har 
vi ikke kunnet ha mimrekaffe. 



Jan Fred Paasche er ansvarlig for denne aktiviteten. 
 

Stedsnavnprosjektet: 
Jan Fred Paasche har også hånd om dette prosjektet som nå er forlenget til ut 2021.  Det er 
gjort et godt arbeid her, spesielt på Storfosna og Kråkvåg på tross av koronahindringer.  På 
Ørlandet er det forsatt hvite felt på kartet, så ta kontakt med Jan Fred om du ønsker å delta 
på å kartlegge stedsnavn på Ørlandet før de forsvinner. 
 

Austråttdagan: 
Ble ikke arrangert i 2020 pga. koronapandemien. En ny organisasjon for arrangering av  
dagan, og som heter «Austråttdagan» er etablert, med Kjell Hoff som leder, hvor vi deltar 
med Anne Marit Sannan og Signhild Storlien Lund fra styret. Planlagt hvis mulig, siste helg i 
august 2021. 
 

Juldagene: 
Juldagene ble også avlyst pga. koronapandemien. 
 

Austrått Gård: 
Dugnadsregnskapet:  Saldo pr. 01.01.2020 var    168.882,- kr 
   Saldo pr. 01.01.2021 er    195.828,-kr 
Da er husleie for 2020 trukket fra med 9.000,- kr. 
 
Selv under pandemien har det foregått arbeid i Arkivet/Potetkjelleren, Nordlåven, Kalvfjøset  
og i Verkstedet. Ivar Hopen, Harald Røstad, Odd Jøssing og Bjørn Johansen har utgjort er 
effektiv kohort under hele perioden. 
Den store jobben i fjor sommer, var bygginga av rullearkivet, som vi fikk fra Fosenkraft AS. 
Det er plassert på Nordlåven og skal fylles opp av mindre gjenstander og annet 
arkivmateriale, slik at magasinene våre kan bli noe mere oversiktlige etterhvert. 
 
I tillegg har vi siden september skaffet møbler og innbo til Kalvfjøset slik at vi nå snart har  
kontor, kjøkken og møterom etablert. Brynjar Brodersen Anne Marit Sannan og Edgar Lund 
har i tillegg til de overnevnte bidratt her. Vi har fått tilfang fra Ørland kommune, Brynjar 
Brodersen og Dag Inge Hernes. I tillegg har et anonymt medlem, gitt en splitter ny 
oppvaskmaskin til kjøkkenet. 1030-kaffen er nå flyttet til kjøkkenet.  
Ivar Hopen har innredet kontoret/pauserommet i potetkjelleren mer tilpasset skanning, 
fotografering og registering av tilfang. Han redigerer fortsatt hjemmesida vår, har kontroll på 
arkivet og arkiveringen og er vår publikumskontakt.  
 
Brynjar Brodersen har gjort et storarbeid med å utvikle en Access database for å 
systematisere hvor alle våre gjenstander og arkivmateriale er plassert. I tillegg inneholder 
det også et journalsystem for brev og e-post. Denne databasen er snart klart for å ta i bruk, 
og vil gjøre det lettere å holde orden på våre tilfang, blant annet blir det mye enklere å 
registrere flytting av gjenstander til det nye rullearkivet. 
 
 
 



Gaver/ andre inntekter: 
Fra Ørland Sparebank, gavetildeling       25.000,-   kr 
Momsrefusjon           9.776,-   kr 
Grasrotandel          10.573,35 kr 
Oppvaskmaskin, anonym giver                                          9.000,-   kr  
Rullearkiv, (brukt)  fra Fosenkraft AS        ? 
 

Administrasjon: 
Det er avholdt 9 styremøter i perioden. 
 
Brynjar Brodersen leder prosjektet: Å lage utstilling  i Kalvfjøset «Fra jord til bord». Der har vi 
hatt 5 møter med 13-16 deltakere. 
I tillegg til var den samme gruppen på besøk ved Kysten Arv og hadde foredrag av Ann Siri 
Garberg fra MIST, som var ansvarlig for bygging av den nye utstillinga der. Brynjar Brodersen 
og Edgar Lund har hatt ett møte med Rektorene og lederne for barnehagene i Ørland om 
samarbeid mellom skoleverket og oss mht. opplegg for lokalhistorie-formidling.  
 
 
 
Brekstad 16. februar 2021 
 
Edgar Lund 
 
 
 
 
 

 

 


