Årets museumsåpning.
Onsdag 9. mai slår museene, Domkirkeodden,
Jernbanemuseet, Migrasjonsmuseet, Kirsten
Flagstad-museet, Hamar Bryggeri, Atlungstad og
Kunstbanken på stortromma igjen og har felles
«Museumsnatt i Hamar» åpent fra kl.18-24. I
forbindelse med dette arrangementet får
medlemmer av Domkirkeoddens venner rabatt
på billettprisen, men da må dere starte på
Domkirkeodden, ta med medlemskortet!
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Kjære museumsvenner!
Snart står vår mest aktive sesong for døra, og vi
ruster oss til innsats. Vi forbereder et stort
publikumsprogram med Middelalderfestivalen
som det store høydepunktet i sommer. Det store
taket på Storhamarlåven skal skiftes, og første
etappe, taket over Aulaen, skal tas til høsten,
hvis finansieringen kommer i orden.
Reguleringen av tomt for nytt museumsbygg er i
prosess og vil forhåpentligvis bli oversendt
kommunen innen sommerferien. Vernebygget
feirer i år 20 år, og vi skal markere dette med et
arrangement i august.
Venneforeningen er svært viktig for oss, og vi er
veldig takknemlig for innsats og bidrag, og ikke
minst all støtte og hjelp under de mange
arrangementene på Domkirkeodden.
God sommer og velkommen til Domkirkeodden!
Magne Rugsveen

Årsplan for 2018
Museet har utarbeidet årsprogrammet sitt, og det
vil skje mye spennende på museet dette året.
Faste arrangementer :
- Middelalderfestivalen, 8. – 10. juni. (Vi
deltar 9. og 10. juni)
- Liv i stuer og tun, søndag 16.
september
- Jul i borggården, søndag 9. desember
På disse dagene er det ønskelig at vi bidrar med
servering av sveler, vafler, kaffe, billettsalg o.a.
Vi er avhengig av at dere medlemmer stiller opp.
Når dere får datoene så tidlig, er det lettere å
sette av de aktuelle dagene. Meld dere til
lederen!
Torsdag 19. april kl. 19 i Aulaen: Laila
Grastvedt fra museet holder foredrag «Hvilken
betydning hadde lindyrkingen på Hedemarken på
17- og 1800- tallet ? ». Utstilling, kaffesalg og
sosialt samvær.Gratis inngang for medlemmer.
Søndag 6. mai: holder vi åpent i StorDeglumbygningen. Kaffesalg og verving av
medlemmer.
Søndag 23.sept: kaffesalg og verving i
Løtenbygningen
Novemberforedraget: Vi ønsker at dere
kommer med forslag til emner.
Museet har et tilbud til skolene: Barn på
prestegården i uke 48-49. Her trenger de også
hjelp.
Spesialomvisninger for medlemmene,
nærmere info senere.
På nettstedet domkirkeodden.no har vi en egen
side. Denne vil bli oppgradert i samarbeid med
museet.

Husk at dere går inn på museets
arrangementer for halv pris når dere viser
fram medlemskortet.
Vi har bevilget 20.000 kr til museet. De skal lage
en middelalder-lekekrok i Storhamarlåven etter
en ide fra Island. Se bildet.

selge kaffe og kaker og derved skaffe inntekter og kanskje nye medlemmer.
Venneforeningen deltar ved arrangementer som
Middelalderfestivalen, Liv i stuer og tun o.a.
Bistand til museets virksomhet fra
enkeltmedlemmer kan også være et
satsingsområde. Under ledelse/etter avtale kan
museet ha behov for hjelp ved kostymelageret,
utedugnad og hagearbeid. Vi ønsker å starte opp
3 arbeidsgrupper:
Stell av utearealene, hagegruppe og hjelp i
kostymelageret.

Årshjul for Domkirkeoddens Venner
Dette er en form for rammeplan som er ment å
være retningslinje for senere årsplaner.
- Hva kan venneforeningen gjøre for museet?
- Hva kan venneforeningen gjøre for
medlemmene?
Museet har behov for aktiviteter utenom
sesongen som er mai til september. Det er også
denne tiden det er naturlig for
medlemsaktiviteter. Museet har potensial for
arrangementer, aktiviteter og foredrag som kan
være interessante for så vel medlemmer som
ikke-medlemmer. Det kan også være et mål at vi
sammen med museet kan få til en tradisjon at
eksempelvis første uke hver måned vil det foregå
noe på museet. Det vil skape en forutsigbarhet
for interesserte. Alle aktivitetene må samkjøres.
Novemberforedragene har vist at det er interesse
når temaet fenger. Dette kan utvides og også gis
et videre innhold ved eksempelvis å innlede med
foredrag om et emne, f.eks. sølv, tekstil, glass,
leker o.a. som etterfølges av at folk kan få
vurdert medbrakte gjenstander. Dette kombinert
med kanskje en miniutstilling.
Vi hadde et PR opplegg 23. og 24. september,
Søndagen var vellykket og folk satte pris på at
Løtenbygningen var åpen. Dette bygger vi videre
på. Vår og høst kan venneforeningen i samarbeid
med museet holde søndagsåpent i bestemte
bygninger, f.eks. Kvartgården, Hedmarkstunet
etc.- fortrinnsvis folkemuseet. Venneforeningen
kan også sponse guide fra museet. Sammen med
informasjon om museet, kan venneforeningen

De av dere som kan tenke dere å være med i en
slik gruppe tar kontakt med Venneforeningens
leder.
Medlemsrettede aktiviteter som
spesialomvisninger på museet, medlemsturer til
noe interessant på Hedemarken ønsker vi å
utvide. Her er mye å ta av.
Det kan også være behov for mer sosialt rettet
tiltak hvor medlemmer inviteres til å bli nærmere
kjent med hverandre, kanskje kombinert med et
"kaffeforedrag".
Styret håper at dere betaler kontingenten i år
også. Vi trenger medlemmer, både aktive og
passive, for å kunne bistå museet med støtte. Vi
ønsker oss også flere medlemmer. Kjenner du
noen, så er det fritt fram å verve en eller flere.
Alle monner drar!
Vær vennlige å gi oss e-postadressen din, det
koster å sende ut nesten 200 brev!
Styret ønsker alle en riktig god sommersesong
med mange besøk på museet vårt.

