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!
Museet har et tilbud til skolene: Barn på
prestegården i uke 48-49. Her trenger de hjelp til
gammeldagse praktiske juleforberedelser.
Ta kontakt med Asbjørg (900 99 947).
25. mars kl. 19 i Aulaen: Fiske i Mjøsa ved
avdelingsdirektør Magne Rugsveen. Utstilling,
servering og vennetreff. Utsatt.
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Åpen Grimsrud-bygning søndag 10. mai kl.
1200 – 1500.
I fjor vår hadde vi åpent i Vartomten og mange
besøkende. I år er det Grimsrud-bygningens tur.
Vi selger kaffe og kaker og verver medlemmer.
Det blir også gitt orientering om gården og om
bygningen. Legg søndagsturen til Odden og kom
innom.

Styret takker Sidsel R. Fasting for 8 år som
sekretær.
Årsplanen er laget før koronaviruset slo inn.
Viruset vil påvirke gjennomføringen. Følg med
på nettsiden vår og i lokalavisene.
Årsplan for 2020
Ifølge vedtektene til Domkirkeoddens Venner har
foreningen til formål å fremme interessen for museet
Domkirkeodden og skaffe midler til fortsatt vekst.
Årsplanen er bygget på årshjulet som ble lagt fram på
årsmøtet 15.02.2018.
Faste arrangementer :
- Middelalderfestivalen, 12. – 14.juni. (Vi
deltar 13. og 14. juni) Avlyst.
- Liv i stuer og stasjoner, søndag 6. september.
- Jul i borggården, søndag 13. desember.
På disse dagene er det ønskelig at vi bidrar med
servering av sveler, vafler, kaffe, billettsalg o.a.

Stuerommet i Grimsrudbygningen

Søndagsvandring aug/sept: Spesialomvisning for
medlemmer. Info kommer.
Søndag 20. september: Åpent i Løtenbygningen,
kaffesalg og verving av nye medlemmer.
Novemberforedraget: Nærmere informasjon
kommer i høstutgaven av Oddenstikka.

Utedugnaden
Det er alltid behov for dugnadsinnsats i
museumsparken. Det gror godt. Det blir en tretimers økt på formiddagen i ukene 19, 20 og 21.
Eller vi kan opprette et prosjekt for sommeren.
Ta kontakt med Christian G. Lindman tlf. 915
82205 eller e-post chrglindman@outlook.com.
Kjære museumsvenner!
Fellesmagasin i Elverum
Museene i Elverum og Hamar har i mer enn 15
år arbeidet for et felles gjenstandsmagasin. Etter
at Hedmark fylkesmuseum (senere Anno

museum) ble etablert i 2011, har arbeidet blitt
styrket. Søknader til Kulturdepartementet om
økonomisk støtte har blitt avslått mange ganger,
men den ble heldigvis innvilget med kr. 90 mill.
i statsbudsjettet for 2019. Hedmark
fylkeskommune har gitt et bidrag på kr. 35 mill.,
og det arbeides nå for å få på plass kr. 25 mill.
fra kommunene i Hedmark.
Fellesmagasinet skal ligge på Glomdalsmuseet i
et stort bygg som inneholder fire ulike
magasinlokaler med separat klimastyring. Her
skal det være et komplett mottak og behandling
av gjenstander som skal inn i magasinet.
Gjenstandene blir rengjort, behandlet i
varmekammer evt. fryserom for å hindre at
insekter blir med inn i magasinet. Her blir
gjenstandene fotografert og etter-registrert ved
behov.
I tillegg er det et eget dokumentasjonssenter og
kontorer for Anno`s sentraladministrasjon.
Dokumentasjonsenheten skal inneholde moderne
konserverings- og håndverksverksteder, samt
arealer for digitalisering og fotodokumentasjon. I
tillegg blir det kontorer, møtefasiliteter og rom
for forskere som trenger tilgang til samlingene.
Byggestart blir senhøstes 2020. Bygget skal stå
ferdig omkring årsskiftet 2021-22.
Revisjon av samlingene
Alle gjenstander som skal inn i fellesmagasinet
skal være registrert i dataprogrammet Primus, de
skal ha et gjenstandsnummer og de skal være
fotografert. Arbeidet med å forberede flyttingen
av Domkirkeoddens gjenstandssamling er i full
gang. Museets omkring 30000 gjenstander
gjennomgår nå en «varetelling» der kontroll av
nummer, plassering, foto og Primusregistrering
blir utført.
Det kommer til å bli værende igjen mange
gjenstander på Domkirkeodden. Alle møblerte
hus skal fortsatt ha gjenstander på plass, og det
vil settes inn redskap i låver og uthus for å
formidle hva slags gjenstander som befant seg på
gårdene før. Alle gjenstander i utstillingene vil
forbli der de er.
Regulering av tomt for nytt museumsbygg på
Domkirkeodden
Framdriften av reguleringen av tomt for nytt
museumsbygg har tatt mye lenger tid enn jeg
hadde forestilt meg. Nå ser det likevel ut til å
være lys i tunnellen, og saken blir sendt til
formannskapet i mars og deretter sendt ut på
høring. Forhåpentligvis kan reguleringsplanen
være godkjent i løpet av sommeren. Deretter er

det sterkt ønskelig å gjennomføre en
arkitektkonkurranse for det nye bygget.
Utbygging av nytt museumsbygg på
Domkirkeodden er Annos førsteprioritet nå når
magasinbygget i Elverum går mot sin løsning.
Takk for at Venneforeningen støtter opp om våre
ulike arrangementer og tiltak. Vi får håpe at
Corona-viruset ikke setter stopper for våre
arrangementer til sommeren, men dette må vi
komme tilbake til når vi får bedre oversikt over
situasjonen.
Magne Rugsveen
Avd.dir. Domkirkeodden
Gammelt vindusglass.
Etter ruteknusingen på friluftsmuseet sist høst
gikk det hardt ut over verkstedets lager av
gammelt vindusglass. Med gammelt vindusglass
menes glass som er produsert før 1920 og
således inneholder ujevnheter o. l. Moderne glass
er altfor perfekt til gamle hus!
Dersom noen av vennene har gammelt
vindusglass som en ikke har bruk for vil museet
være takknemlig for å overta. Eller om dere vet
om noen som kan tenke seg å gi gammelt
vindusglass til museet, vil det være fint om dere
melder det til museet.
Ta i så fall kontakt med Linda i resepsjonen,
telefon 62542700.
På nettstedet domkirkeodden.no har vi en egen
side. Denne vil bli oppgradert i samarbeid med
museet.
Museet har utarbeidet årsprogrammet sitt, og det
vil skje mye spennende på museet i år.
Som en følge av koronaviruset og selvvalgt
karantene, sender vi ikke ut giroer i år.
Betal kontingenten til konto nr. 1800.0703172
v/Karin Bieltvedt, frist 1. april.
- enkeltmedlemmer 200 kr
- familiemedlemmer 300 kr
- bedriftsmedlemmer 1100 kr
Oppgi navn og bestill kvittering som dere
limer opp på fjorårets medlemskort.
Husk at dere går inn på museets
arrangementer for halv pris når dere viser
fram medlemskortet.
Styret håper på et aktivt år i samarbeid med dere
medlemmer og med museet.

