Villmarksdagan 2016:
Lørdagen ble det solgt 2618 billetter og søndagen var det 1166 solgte billetter. Tilsammen
3784; noe mindre enn i fjor, men både utstillere og besøkende var veldig fornøyde både med
salg og med flere sitteplasser.
98 utstillere sørget for mye spennende å se på og handle.
I år fikk de frivillige røde T-skjorter som var sponset av GIFAS i Gildeskål - tusen takk til de.

Villmarksdagan ble som vanlig åpnet av ordfører Monika Sande og programmet videre
forsøkt sydd sammen av Tarjei Skare. Scenen var i år flyttet ut av området opp til enden av
parkeringsplassen og besto av tilhengervogna med kapell tilhørende Frank Steensen - tusen
takk til de for lånet! Fra scenen ble det spilt mye bra musikk av Vanqueros og Deliverance.
O.J. Hanssen og Ukulelekongen bidro også med sang og musikk. Tom Antonsen styrte lyden
begge dagene i lag med John Hansen og hans utstyr - takk til John for stor velvillighet!

Trygve Flatebø hadde i år fått med seg Honzo og det ble smidd og banket fra 2 feltsmier. De
samlet mange interesserte rundt smi-aktivitetene i år også. Inger Larsen lærte bort
neverfletting bak garasjen.

Jan Inge Rødahl & co hadde spent opp en over 100 meter lang taubane oppe i akebakken som
fikk det til å kile godt i magen til alle de som torte å prøve den.
Beiarn Jeger- og Fiskerforening stilte også i år opp med løpende elgbane. Ellers var det
aktiviteter som ridning, rodeookse, forball med promillebriller, røyking av laks, lafting og
Nordnorsk Harehundklubb hadde infostand med utstilling
Verdens beste møsbrømlefse som ble kåret under Jazzcampen for 8 år siden, ble solgt under
Villmarksdagan sammen med rømmegrøt, vårruller, marinerte kyllingspyd, reinskav,
fiskekaker, hvalkjøtt og annen grillmat. Bondens Marked kunne også by på mye god lokal
mat.
Trond Steen viste fram ei sopputstilling av ulike lokale sopper, noe som var veldig populært.
Beiarn Turlag sin tur i år gikk til Jonasgammen på Trolia med Jan Laukslett som turleder.
Rundt gullgraverkassa var det mange spente fjes å se; Frank Haugen med medarbeidere hadde
ansvar for den.
I år fikk Aksel Skoglund tent mila på lørdag under fine forhold. Resultatet ble 170 liter tjære.

Fagerlia Gård med Elin Kristoffersen og Per Christian Walkes fikk prisen for beste
Villmarksstand; blide og trivelige selgere, aktivitet med baking i steinovn og et innholdsrikt
og spennende varesortement med lokale matprodukter som matcher villmarksprofilen til
Villmarksdagan.

Søndagen fikk vi besøk av Villmarksjenta; Maria Grøntjernet som i 2013 ble kåret til Årets
Villmarking. Hun holdt et annerledes og ærlig foredrag om sitt forhold til friluftsliv og turer i
naturen. Vidar Pettersen holdt også gudstjeneste fra storscenen

.

EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE SOM STILTE OPP OG GJORDE DISSE
TRIVELIGE DAGENE MULIGE; TAKK OGSÅ TIL UTSTILLERNE OG ALLE
BESØKENDE !
http://beiarn.frivilligsentral.no/villmarksdagan/

