Fjorårets pengebidrag fra venneforeningen har blant annet
blitt brukt til å legge nye, midlertidige bølgeblikktak på
flere seterbygninger. De er nå sikret mot taklekkasjer. Det
neste store takprosjektet er nytt teglsteinstak på
Tomterlåven. Dette kan gjennomføres takket være støtte
fra venneforeningen. Vi er dere stor takk skyldig for alle
bidrag!
Magne Rugsveen, avdelingsdirektør
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Til Oddenstikka
2016 ble et gjennombrudd for et bymuseum i Hamar. Selv
om det er langt fram og ingen penger er bevilget, besluttet
formannskapet å samarbeide med Anno museum og
Domkirkeodden om et framtidig bymuseum for Hamar. I
tillegg ble det gjort vedtak om at kommunen ønsker å
samarbeide med museet om et nytt bygg på
Domkirkeodden. Vedtakene gir oss mot til å arbeide videre
med et nytt bygg som kan gi oss utviklingsmuligheter for
utstillinger og moderne kontorer for de ansatte. I tillegg
kan publikum finne nye utstillinger og publikumstilbud på
Domkirkeodden. Et nytt bygg er svært etterlengtet.
I de kommende 7-8 månedene vil det bli arbeidet med en
reguleringsplan for området fra parkeringsplassen og opp
mot dagens restaurant. Planen er å rive
restaurantbygningen og inkludere en ny restaurant og kafe
i det nye bygget. Det er mange forhold som skal avveies i
forhold til hverandre, og vi må være forberedt på
innsigelser fra ulikt hold til planene våre. Vi er imidlertid
sikre på at prosjektet er framtidsrettet og helt nødvendig
for utviklingen av Domkirkeodden som museum, som
arbeidsplass og som reisemål for Hamars befolkning og
tilreisende.
Når reguleringsplanen er vedtatt i kommunen til
sommeren, kommer vi til å invitere til en
arkitektkonkurranse. Domkirkeodden har mange hensyn å
ivareta. Det er fredete bygninger, det er arkitektoniske
perler og et er det vernet området beskyttet av
kulturminneloven. Et nytt bygg må forholde seg til disse
fredningene og hensynene. En ny bygning må klart
underordne seg de bygninger som allerede står her. Den
skal plasseres riktig i forhold til terrenget og de funksjoner
den skal ivareta. En jury vil bli oppnevnt for å kåre en
vinner av arkitektkonkurransen.
Vi ønsker fortsatt å samarbeide med Utstillingsplassen om
bygget. Hva slags samarbeid dette blir avhenger av ekstern
finansiering, f.eks. når vi kan få bidrag til bygget fra
staten, fylkeskommunen og kommunen.
Domkirkeodden er svært takknemlig for gaver og bidrag
fra venneforeningen. Den hjelp og støtte som dere yter til
ulike arrangementer og tilstelninger er veldig viktig for
museets drift og økonomi. I tillegg er det trygt å ha
venneforeningen i ryggen når ting skal gjøres.

UTEDUGNADEN 2016
Også i år var vårens utedugnad konsentrert om
friluftscenen og haugen over mot Hedemarkstunet. Som
tidligere år stilte dansegruppen Swing og Svøm fra Kom
og Dans 3 formiddager i april/mai og ryddet sceneområdet,
stor takk til danserne. Haugen mellom scenen og
Hedemarkstunet er nå grovryddet. Det har vært mer arbeid
enn forventet. Særlig er gangstien fra tunet til scenen blitt
fin. Ca. 120 dugnadstimer er registrert. Takk for innsatsen.

MIDDELALDERFESTIVALEN
Den 11. og 12. juni ble festivalen avviklet i flott vær og
med mange gjester. Det er kjempefint å disponere
Drengestukjelleren. Rent bortsett fra litt strømproblemer,
gikk alt som smurt. Selgerne stod under telttak utenfor og
det var et scoop! I følge regnskapet solgte vi 6 vaffelsteker
med kaffe mer enn i fjor. Rekord igjen! Som vanlig fikk vi
klinkeegg fra Louise Gjør og rømme fra CC. 34 blide
hjelpere stilte opp og jobbet så svetten silte. Stor takk til
alle hjelpere.

Eva P. Steen og Barbro Ust steker sveler.

Blide selgere

JUL PÅ PRESTEGÅRDEN 2. des.- 9.des.
LIV I STUER OG TUN.
Flere enn 700 besøkende koste seg på museet den 11.
september. Gledelig med mange barn og besteforeldre
syntes det var stas med natursti. 8 medlemmer deltok som
billettører. I følge museet gjorde vi god nytte for oss.

Dette er et skoleopplegg for 2. klassinger. I år er det elever
fra Hamar som får tilbudet. Museet trenger hjelp til å gi
elevene innblikk i god gammeldags førjulestrid. Har du
lyst til å være med, ta kontakt med Asbjørg, tlf. 90099947.
Flere medlemmer er allerede faste hjelpere. Dette er en
hyggelig førjulsaktivitet.

JULEMARKED I BORGGÅRDEN 11.desember.
Venneforeningen selger risengrynsgrøt, kaffe, saft og
hjemmebakt julekake nede i Aulafoajeen. Vi har noen
hjelpere, men trenger flere. Gi beskjed til leder Ingrid
Hatlemark, senest 1.des. Tlf. 97661676.

LOGOKONKURRANSE.
I vår inviterte vi dere til å komme med forslag til ny logo,
men forslagene uteble. Vi prøver igjen.
Har du forslag til en ny, spennende logo, send den til leder
e-postadresse ihat@online.no innen nyttår.

Magnus Sempler Holter, Asbjørg Vestli og Tor
Sæther, fornøyde ansatte.

Vi takker alle som har bidratt i året som har gått. Uten
deres hjelp kunne vi ikke ha gjennomført oppdragene våre.
Styret

FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER
hadde årsmøte 17. og 18. september på Migrasjonsmuseet
og i den forbindelse mottok venneforeningen og Museet
landsmøtedeltagerne til omvisning i Middelalderanlegget.
Tor Sæther holdt et interessant foredrag og Kristin
Skjønsberg sang i Domen. Deltakerne fulgte interessert
med og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger.
Styret vurderer om vi skal melde oss inn i forbundet.
Begrunnelsen er å hente inspirasjon og utveksle erfaringer
med kolleger.

HØSTMØTET
Tirsdag 8. november kl. 19 inviterer styret til foredrag i
Aulaen med tittelen:
Hva skjedde med godset til den katolske Hamar-bispen
etter reformasjonen?
Samtidig registrering viser at biskopen i Hamar eide 220
eiendommer. Disse eiendommene tilfalt kongen og ble
forvaltet som krongods.
Vi har engasjert Per-Øyvind Sandberg som
foredragsholder. Han vil gi en generell orientering som
forhåpentlig vil gi oss et innblikk i hva som hendte
gjennom de hundrer av år. Etter foredraget vil det bli
anledning til å stille spørsmål og ha en kort dialog.
Foredraget blir annonsert på museets og venneforeningens
hjemmeside og i media. Møtet vil være åpent med en
mindre inngangsbillett, men gratis for venneforeningens
medlemmer.
Merk dere datoen.

Høststemning

