Villmarksdagan 2017:
Jubileumsfeiringa ble en suksess; godt vær (det regna både før helga, natt til søndag og på
søndag ettermiddag ....), flere besøkende på lørdag enn i fjor, spennende aktiviteter og
utstillere, samt en del mimring tilbake på de 20 årene som er gått.
Lørdagen ble det solgt 2827 billetter og søndagen var det ca.700 solgte billetter. Tilsammen
ca. 3500; noe mindre enn i fjor, men både utstillere og besøkende var veldig fornøyde både
med salg og god underholdning.
95 utstillere sørget for mye spennende å se på og handle.
I anledning 20-årsjubileumet ble det kjøpt inn ekstra T-skjorter som også kunne kjøpes av
publikum i tillegg til at alle frivillige fikk. De oransje T-skjortene hadde både
Villmarksdagan og Beiarn Kommune sin logo - tusen takk til Beiarn Kommune for støtte til
innkjøp.

Villmarksdagan ble som vanlig åpnet av ordfører Monika Sande og programmet videre ble
ledet av Tarjei Skare. Scenen var flyttet tilbake til opprinnelig plass foran lærerrommet - det
ga nærhet til publikum som kunne få med seg det som foregikk derfra. Tarjei hadde laget en
ny sang til Villmarksdagan; "Hyllest til Beiarn" som han framførte med Sunniva Lotte
Wormsen på fløyte. Igor Kill/Ukulelekongen bidro også med sang og musikk i tillegg til
Robert og Espen som spilte på Villmarksfæsten på kvelden. Tom Antonsen styrte lyden på en
utmerket måte begge dagene!

Linedancegruppa Love Linedance fra Bodø hadde oppvisning og instruksjon fra scenen - et
livat innslag!

Trygve Flatebø hadde i år fått med seg både Hanzo og Dag Rønnebu 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. XXL stilte opp på kort varsel i gymsalen da
Intersport i Bodø ble avviklet.

Jan Inge Rødahl & co hadde også i år 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, laging av steinbilder, utstilling av gamle skotøy ved Husflidslaget,
røyking av laks, lafting, baking i steinovn, bueskyting, villmarksgudstjeneste og tandemturer
med paraglider fra Tellingen. Det ble 4 helikopterturer opp og mange luftige svev ned.
En ny aktivitet i år var gevirbedømming ved Asbjørn Arntzen fra Mo i Rana; han fikk inn 8
gevir og ett ble bedømt til gull. Dette var det stor interesse for og mange var innom
biblioteket for å diskutere og fortelle jakthistorier. En annen ny aktivitet var det Per Sandvik

fra Hamar som sto for; han slipte kniver og annet utstyr som publikum kom med på sin stand.
Han holdt også slipekurs begge dagene med godt oppmøte.

Steffen Polfarer holdt foredrag fra sine turer til begge polene, det å komme hjem etter slike
ekspedisjoner og kunsten å mestre tankene som kommer.
Verdens beste møsbrømlefse som ble kåret under Jazzcampen for 9 år siden, ble solgt under
Villmarksdagan sammen med rømmegrøt, vårruller, pannkaker, sellkaker, reinskav og annen
grillmat. Bondens Marked kunne også by på mye god lokal mat. Trond Steen måtte desverre
melde avbud med sin sopputstilling pga sein sopphøst.
Beiarn Turlag sin tur i år gikk til Nesli Gård med Elin Jensen som turleder. 4 stk trosset regnet
og fikk en hyggelig prat med vertskapet ved Ole Petter Hansen oppe på gården. Beiarn
Grotteklubb inviterte til guiding i grottene både fredag og lørdag, men ingen meldte seg på.
Publikum fikk derimot anledning å se mange fine bilder fra grottene i et 30-årsjubileums
tilbakeblikk på deres aktivitet.
Rundt gullgraverkassa var det mange spente fjes å se; Frank Haugen med medarbeidere hadde
ansvar for den.
Også i år fikk Aksel Skoglund og sønnene tent mila på lørdag. En del vind i starten ga
tjærebrennerne en del utfordringer, men resultatet ble 90 liter tjære av særs god kvalitet.

Søndagen fikk vi besøk av Susanne Lundeng som beriket oss med en hel times konsert med
mange Beiarslåtter og historier innimellom. Hun spilte på en fiolin som hun hadde kjøpt av
Magnus Larsen fra Hammerfest og barnebarnet hans var til stede og hørte på.
I anledning 20-årsjubileumet vårt inviterte vi et "mimrepanel" på scenen (Tarjei, Gudbjørg,
Elin og Monika) for å trekke tråden fra 20 år tilbake, fram til i dag og litt om Villmarksdagan
sin betydning for bygda. Et trivelig tilbakeblikk! Erlend Elias var årets "kjendis" og var
invitert for å style opp 20-åringen og gi "villmarkingene" anledning til å fiffe seg opp litt.
Han ga et stand-up show på lørdag hvor bl.a. ordføreren fikk en ansiktsløftning og hadde
mange besøk på sin stand hvor han tilbød quick-styling. Han trivdes veldig godt og fikk treffe
flere gamle klassekamerater fra de 3 årene han bodde her i Beiarn. Søndag introduserte han
Susanne Lundeng også.

På søndag delte vi ut 20 gavepakker med produkter fra Beiarn/Salten; Glutenfritt flatbrød fra
Gla`bakern, Beiarlefse fra Beiarlefs`, Mimi sennep, røykalaks fra Salten Laks og multebær fra
Ågot Eide. Takk til disse for sponsing av en flott gavepakke! Dette var en takk for den
innsatsen og det de har betydd for Villmarksdagan opp igjennom de 20 årene arrangementet
har eksistert. Det var også anledning å se bilder fra Villmarksdagan gjennom 20 år, samt at vi
hadde greid å samle alle T-skjortene som var sponset til de frivillige i en utstilling på scenen.

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/ + https://www.facebook.com/villmarksdagan/
Se også bilder av Bente Steen Johansen på Beiarn Kommune sin hjemmeside:
http://www.beiarn.kommune.no/vellykkede-jubileums-villmarksdaga

