Nyere tid, sammen på Støttepunkt
SAMMEN PÅ STØTTEPUNKT
Allerede fra 2009, da veien fram til bunkerne var ferdig grovplanert, begynte styret for Melland Forts
Venner å legge planer for arrangementer der besøkende kunne delta i felles opplevelser. Det har
vært mange slike arrangementer, og her omtales noen av dem.

Konserter
I 2009 ble den første konserten for kor arrangert, denne gangen oppe i Jutulholet. Det var korene
Arti læll og Klæbu damekor som sto for underholdningen, og oppe i Jutulholet var ca 80 personer
samlet.

Figur 1 Korene Arti Læll og Klæbu damekor
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Figur 2Utsnitt fra publikumsberget

Figur 3Spesielle "tribuner" i Jutulholet

Etter denne første konserten i Jutulholet har det vært arrangert kor-konserter på Støttepunkt i 2016,
2017 og 2019, delvis med to kor, men også med Arti Læll alene. Det er ingen tvil om at publikum
setter pris på slike konserter, og på det meste har 130 personer vært innom konsertene.
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Figur 4 Konsert med Arti Læll i 2018

Figur 5Konsert med Arti Læll og Vokalkompaniet i 2017
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Figur 6 Konsert med Arti Læll og Førkjånn i 2016

Figur 7Konsert med Arti Læll og Alexey i 2019
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Aureveka
Helt siden 2010 har en av dagene i Aureveka blitt arrangert på Støttepunkt, alltid med svært godt
oppmøte. Siden 2012 er det «familiedagen» som er blitt arrangert der. De siste åra har det også blitt
holdt foredrag for de frammøtte, gjerne tematisk knyttet til krigs- og kulturminnene på Støttepunkt.
Mange har lagt ned mye arbeid for at flest mulig skal ha en fin opplevelse denne dagen, og det
gjelder ikke minst de som har stått for matserveringen.

Figur 8Åpen dag under Aureveka 2010

Figur 9 Matservering under Aureveka
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Figur 10 Åpen dag i 2013

Romjulsmarsjer
I årene 2012 – 2018 ble det arrangert romjulsmarsjer på Støttepunkt. I den anledning har det vært
felles samling på Vestbatteriet, i og ved Besøksbunkeren. Foredrag har det også vært, og ved mørkets
frambrudd har deltakerne samlet seg i et stemningsfullt fakkeltog tilbake til Finset. I 2019 ble det ikke
arrangert romjulsmarsj, og i 2020 blir det ikke mulig å gjennomføre pga Covid- pandemien. Styret vil
ta stilling til om denne aktiviteten skal tas opp igjen

6

.
Figur 11 Samling i Besøksbunkeren mellomjula 2015
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Figur 12Fra romjulsmarsjen i 2013

Stikkut! og 4Fjell
Mange finner stor glede i trim og fysisk aktivitet. Vegene og stiene rundt omkring på Støttepunkt er
velegnet for den type aktivitet for absolutt alle. Vi har grunn til å tro at Støttepunkt er det
utfartsstedet som er best besøkt i Aure, og besøkstallet steg ytterligere da Østbatteriet ble turmål
både for Stikkut! og for 4Fjell. I 2018 var det offisiell åpning av Stikkut! for Aure på
Støttepunkt. Ordfører Ingunn var med og sto for åpningen. Over hundre mennesker var
innom, og Melland Forts Venner bidro med kaffe, vafler og grillpølser.
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Figur 13Åpninga av Stikkut! i Aure ved ordføreren i 2018

Villmarkskino
Det er etablert et samarbeid med Aure Arena og Norsk bygdekino, slik at det kan vises utekino på
Støttepunkt. Det har vært populære arrangementer de siste åra, og det vært godt oppmøte. I fint
vær er det en magisk opplevelse, og nå er vi også mer væruavhengig etter at det nye bygget kom på
plass. Er været for dårlig, er det plass til en liten forsamling også innendørs.
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Figur 14Utkino 6. oktober 2018

Strandrydding
Melland Forts Venner er opptatt av at vi i all vår ferd skal ta godt vare på naturen rundt oss. Det
innebærer en aktsomhet i det daglige, men også at vi innimellom må slå oss sammen i
dugnadsgjenger og rydde langs sjøkanten. Det er et ganske stort område, og når været står på, driver
det søppel inn fra havet og fjordene rundt oss. Vi har også deltatt i strandrydding langs
Mellandsvågen sammen med hytteeierne der inne. Det skjedde i 2018, men strandrydding på
området har blitt gjennomført med jevne mellomrom helt fra 2012. Vi får støtte fra Miljøavdelinga i
Møre og Romsdal fylkeskommune til dette arbeidet.
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Figur 15En liten del av det som ble ryddet i 2017

Figur 16Litt av det som ble ryddet i 2012 etter stormen Dagmar
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Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Allerede året etter stiftinga av Melland Forts Venner ble det etablert et samarbeid med Aure barneog ungdomsskole, ABUS. I 2009 gjennomførte 9. og 10. klasse ved skolen et større prosjekt, «Rydd et
kulturminne», til gjensidig glede og nytte for skolen og for MFV. Skolen har ved mange andre
anledninger brukt området på Støttepunkt, og i mange tilfeller har representanter fra styret, særlig
grunneier Johannes Finset, bidratt med foredrag og guiding.
Språklærere og elever fra ABUS bisto også med utforming av tekstene på engelsk og tysk på
infotavlene på området.
Også andre skoler og barnehager har brukt området, og vi har i tillegg hatt besøk av skoleklasser fra
andre kommuner.

Figur 17Besøk av Øvre Rindal skule i 2011

Dugnader
Det hadde vært helt umulig å kunne presentere krigs- og kulturminner samt å ta seg fram til
Støttepunkt og å bevege seg i området uten dugnadsinnsatsen. Uten dugnadene kunne vi heller ikke
arrangere konserter o.l., og barnefamilier kunne ikke ha benyttet seg av dette herlige området.
Dugnadsarbeidet er alfa og omega ute på Støttepunkt. MFV ønsker alle hjertelig velkommen til å
delta i dugnadsarbeidet! Tidspunkter gjøres kjent på vår Facebook-side.
Det var en stor oppmuntring for alle som har deltatt i arbeidet da Melland Forts Venner ble kåret til
Årets Aurgjelding i 2015.
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Figur 18Første dugnad på Støttepunkt, oktober 2007, 9 stk i pøsende regnvær

Figur 19 En av de første dugnadsgjengene, 2008
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Figur 20Årets Aurgjelding 2015
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