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Velkommen til sommer  

på museet!  
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Kjære lesere 

Som nyvalgt leder i Venne-
foreningen ønsker jeg gamle 
og nye venner velkommen til 
å lese sommerutgaven av Brev 
hjemmefra, vårt eget med-

lemsblad.  

Samtidig vil vi informere alle om at det denne 
utgaven er sendt til epostboksen på din egen PC. 
Da bidrar du også til en ekstra slant til museet. 
Alt vi kan spare i utgifter kommer museet til 
gode. Så send epost-adressen din til:                 
leder@numv.no og merk eposten «Brev hjem-
mefra» 

Men venneforeningen har også egen hjemme-
side. Adressen er fortsatt: www.numv.no denne 
siden er under konstruksjon og vil være ferdig 
etter ferien, Velkommen inn og følg med på hva 
som skjer på siden, og kom gjerne med forslag 
til endringer. 

Ellers vil vi gjerne ha DIN hjelp til å fylle bladet 
med interessant lesestoff. Har du idéer, spørs-
mål eller ønsker om emner vi kan ta opp, så 
send en mail eller ta en telefon til redaktøren. Se 
kontakt-informasjon på neste side. 

Hilsen Ola 

Forsidebildet: 
Fra 4. juli markeringen på museet. Markeringen 

foregikk lørdag 6. juli. 
Foto: Ola Aas 

 

 

Tidsskrift for  
Norsk Utvandrermuseums Venner. 

 
Utgis 3-4 ganger i året. 

 
Har du ideer om emner, 

eller kanskje du har lyst til å 
skrive noe selv? 

 
Ta kontakt pr. e-post: 

leder@numv.no  
Telefon: 920 83 289 

Redaktør: Erling Hesjadalen 
 

eller skriv brev: 
Postadresse: 

Norsk Utvandrermuseums 
Venner 

Ingrid Semmingsens v. 10 
2312 Ottestad, 

Merkes: Brev hjemmefra. 
 

Telefon museum: 62 57 48 50 
 

Hjemmeside: 
www.numv.no 

 
 
 



 

Kjære	medlemmer!	
Det var for meg en stor ære å bli valgt 
til leder i vår forening. Og en stor takk 
til Andreas som gikk av som styreleder 
og ut av styret etter så mange års inn-
sats for foreningen.  

Vi hadde vårt første styremøte uken et-
ter årsmøtet. Vi brukte litt tid før selve saks-
listen på å snakke om «Nytt styre – Nye mu-
ligheter» og ikke minst om hva vi forventer 
oss i styre arbeidet. Alle presenterte seg og vi har et styre med masse 

kunnskap og ikke minst at dere sitter på masse kontakter som er nyttig 
for foreningen. 
Årsmøtet vedtok etter forslag fra styret at vi endrer navn til: «Norsk 
Utvandrermuseums Venner». Nytt navn er nå godkjent og registrert 
i Brønnøysundregistrene. 
Det vil skje mye på museet fremover og vi er veldig fornøyd med at 
vi får være med i planleggingen og bidra med hvordan vi kan bistå.  
Det viktigste fremover er at vi klarer å verve flere medlemmer og 
at vi setter i gang tiltak for å bedre vår økonomi. 

 

Ola 

 

Alle er vel møtt til museet i sommer! 
 

Fra styret i Venneforeningen 
og alle ansatte på museet  
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Fra årsmøtet 15.mars 2019 
Venneforeningens årsberetning for 2018 

 
VERV OG FUNKSJONER 
Vervene i foreningen har vært slik fordelt 
det siste året: 
 
Leder  Andreas Sølvsberg 
Nestleder Ola Aas 
Kasserer Arne Rønningstad 
Sekretær Finn Brobakken 
Styremedlem Anders Gunnestad 
 Inger Johanne Kristoffersen 
 Else Marie Fjellstad 
Vara: Liv Aunan Botten 
Vara/redaktør: Erling Hesjadalen 
 
Repr. i stiftelsesstyret NUM: Leder 
Vara: Nestleder 
Repr. FNM´s årsmøte : Leder 
Vara: Nestleder 
 
Valgkomité: Henrik Skåden og Anders 
Gunnestad (Anders tiltrer Valgkomiteen 
frem til årsmøtet). 
Revisor: Bogdan Jankov 
 
Det er i perioden holdt 6 styremøter og be-
handlet innkommende saker etter hvert. 
Styremøtene er holdt på museet unntatt ett 
møte som ble holdt på biblioteket v/ Ener 
skole. Referat fra styremøtene er fortlø-
pende sendt ut via e-post til styremedlem-
mene. 
 
Venneforeningen har: 51 betalende med-
lemmer pr 31.12.2018. 
 
Arrangement 
Våre arrangement har vært markedsført på 
HA-tavla, på vår hjemmeside, facebook og 
i «Brev hjemmefra». 

 
Årsmøtet for 2017 ble holdt på Utvandrer-
museet den 21.03.2018. 12 medlemmer 
møtte. 
Etter møtet holdt tidligere domprost i Nida-
ros, Knut Andresen kåseriet «I Cleng Per-
sons fotspor» 
 

 
Museumsnatt 
Museumsnatt er et årlig arrangement og et 
samarbeidsprosjekt mellom 7 av museene i 
Anno museum på Hedmarken. Publikum 
har her mulighet til å kjøre buss fra mu-
seum til museum som er med og dermed få 
med seg mange opplevelser på samme 
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kveld. Arrangementet i 2018 hadde meget 
god respons. Venneforeningen deltar med 
dugnadshjelp under dette arrangementet. 
 

 
 
Dans på stien 
Bak arrangementet står Stange kommune, 
Hamar kommune, Hedmark fylkeskom-
mune, Norsk Utvandrermuseum og 
Ps:Dance. Med hele 270 medvirkende og 
28 opptredener langs Ottestadstien fra 
Trollparken til Utvandrermuseet. Venne-
foreningen deltok blant annet med steking 
av vafler i Ingvalson’s kafé. Med over 1000 
besøkende ble dette en travel arbeidsøkt for 
våre frivillige. Takk til Inger Johanne, Else 
og Andreas. 
 
Medlemsmøter 2018 
- 24. januar hadde vi besøk av tidligere 

domprost og mangeårig sjømannsprest 
på vestkysten av USA, Ole Elias Holck. 
Temaet denne gang var om migrasjon. 

 

- 30. mai kom Alf Kavli for å fortelle og 
vise bilder fra sitt arbeid med rakettpro-
grammet han deltok i da han jobbet for 
NASA i Alabama. Alf Kavli dro som 15-
åring til USA for å finne lykken. Han ble 

ansatt i IBM og ble med på Apollo 11-
eventyret. Var også med i utvikling av 
datamaskiner til Saturn 5, Amerikas 
største rakett. 

 

- Vi ble i år som tidligere invitert til som-
meravslutning med Sons of Norway. 

 

- 28. september holdt Hamar veterankorps 
en konsert i kirken i forbindelse med vårt 
medlemsmøte. 

 

- Damekoret i Rebekkalogen sang for oss 
på medlemsmøtet i november. 

 

- Også i år ble vi invitert til Sons of Nor-
way sin julelunsj. 

 
Ingvalson´s Café 
Utvandrermuseets initiativ med oppstart av 
kafevirksomheten har møtt stor velvilje 
blant besøkende på museet og de som bru-
ker Ottestadstien. Venneforeningen har del-
tatt med vakter i kafeen på utvalgte helger. 
 
Brønnøysund 
Vi er nå godkjent med organisasjonsnum-
mer i Brønnøyregisteret. Vårt organisa-
sjonsnummer er: 921 202 830. Dette har 
gitt oss mulighet til å få støtte gjennom 
grasrotandelen. Fint om flere kan støtte oss 
med sin andel. 
 

 
Representasjon 
Styremøtet i november for stiftelsen Norsk 
Utvandrermuseum og Forskningssenter var 
Andreas Sølvsberg (Rep) og Ola Aas 
(Vara) tilstede. Etter styremøtet ble det av-
holdt en lunsj for å takke avgått direktør 
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Knut Djupedal for sin mangeårige innsats 
for Norsk Utvandrermuseum. 
 

Andreas Sølvsberg representerte venne-
foreningen på Foreningen for norske muse-
umsvenner (FNM) sitt årsmøte. Årsmøtet 
og konferanse ble i år avholdt på Røros. 
Det er nyttig at vi deltar på FNM`s møter 
for å få oppdatert oss på hva som skjer i 
andre venneforeninger og ta med oss tips 
og motivasjon i vårt videre arbeid. 
 
Navneendring 
Styret i Norsk Migrasjonsmuseum og forsk-
ningssenter endret navn tilbake til Norsk 
Utvandrermuseum og forskningssenter på 
sitt styremøte i juni 2018. På grunnlag av 
dette vedtok årsmøtet at Norsk Migrasjons-
museums venneforening endrer navn til: 
Norsk Utvandrermuseums Venner.  

 
  
Brev hjemmefra 
Venneforeningen har som mål å gi ut årlig 
3 utgaver «Brev hjemmefra». Dette målet 
ble også nådd i år. Redaktør er Erling med 
god hjelp av Kari og Liv til utgivelsen og 
utsending til epost-konti er prioritert i første 
utgave. Vi beklager at denne utgaven kom-
mer sterkt forsinket. 
 
Hjemmesiden 
Ny hjemmeside www.numv.no er under ar-
beid. Vi prøver å få til dette på en god løs-
ning med å bruke så lite midler som mulilg. 
Viktig å gjøre foreningen mer synlig på so-
siale medier og at enda flere blir kjent med 
oss. Det gamle domenet med .org har blitt 
sagt opp av Erling. 

 
Facebook 
Gruppen Migrasjonsmuseets Venner har 
endret navn til «Utvandrermuseets Ven-
ner». Den har ligget noe brakk i forhold til 
antall medlemmer og aktivitet. Her har vi 
mye å hente og styret oppfordrer våre med-
lemmer til å invitere enda flere medlemmer 
til gruppen vår. 
 
Økonomi. 
Resultatet ble et negativt beløp i 2018. Det 
skyldes delvis at innbetalinger av konting-
ent gikk ned fra 14 til 10 tusen kroner. 
Driftsresultatet ble kr. -3432. I tillegg bevil-
get vi gaver til NUM på til sammen kr. 
17.845,-. Vi endte opp med et negativt re-
sultat på kr. 21.570. Egenkapitalen ble re-
dusert tilsvarende og dermed er bankkon-
toen nesten tom. Det positive er at vi ikke 
skylder noen penger. 
Det henvises ellers til årsregnskapet som 
ble lagt fram på årsmøtet. 
 
Valg 
Noen sluttet mens andre kom nye inn i sty-
ret (se sistesida) 
  
Avslutning  
Leder takket Andreas og Henrik for en god 
innsats gjennom mange år i foreningen og 
overrakte en blomst som en symbolsk takk 
for innsatsen. Han ønsket velkommen til 
nye medlemmer i styret og en stor takk til 
de som har tatt gjenvalg.  
  
Etter årsmøtet fikk vi en minikonsert av 
blåsegruppa i Hamar veterankorps før Alf 
Kavli fortalte om sitt liv som emigrant til 
USA i 1959 og hans arbeid i IBM ved rom-
fartsprogrammet på 1960 – 1970 tallet. 
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Andre aktiviteter ved museet: 
Nye medlemmer i foreningen 
Museet trenger hjelp til mange små ting, 
som vårdugnad, flytte benker, gjøre rent i 
de antikvariske bygningene, rake plenen, 
m.m, og et forslag om at Venneforeningen 
kunne gjøre disse små dugnadene til sosiale 
møter sammen med andre foreninger leer 
enkeltpersoner fra nærområdet, er smart. 
Venneforeningen kan sikkert også stå til tje-
neste ved eventuell hjelp til andre oppgaver 
staben har behov for å løse.  
  
 
Ingvalson´s Cafè – sommersesong 
Museet kan ikke på samme måte som i fjor 
bidra til cafédriften. Det er satt opp vaktliste 
til Sons of Norway / Venneforeningen fre-
dag til søndager sesongen juni-august, og vi 
henstiller til de som kan være behjelpelige 
til å skrive seg på. Det bør være to personer 
til denne jobben. Det vil bli lagt opp til 
praktisk opplæring til gjøremål, og formid-
ling av friluftsmuseet, utdelinger av brosjy-
rer etc. 
 
SoN Verdenskonkressen 2020 
Det er nå endelig avklart at denne kongres-
sen vil bli holdt på Hamar, (Scandic Ole-
rud). og også venneforeningen vil bli invol-
vert i denne kongressen. Det vil bli et om-
fattende samarbeidsprosjekt, og venne-
foreningen har allerede hatt et møte med 
historie- og slektshistorielag i området da 
de kan være verdifulle medspillere i disse 
hektiske dagene. 
 
200 års jubileet i 2025 
På styremøtet 18. mars i stiftelsen Norsk ut-
vandrermuseum og forskningssenter ble det 
satt av tid til en idémyldring rundt mulighe-
ten for å få etablert et sekretariat for 200 års 
markeringen av den første organiserte 

utvandringen til USA i 1825. Vi kommer 
tilbake med mer info senere. 
   Den 5.april var direktør Terje Mikael 
Hasle Joranger i audiens hos kong Harald 
V. Her snakket han bl.a. om museets sekre-
tariatsrolle.  
 
(Se	også	på	nettsiden	for	museet	og	følg	med	vi-
dere	om	markeringen	av	200	års	jubileet	for	
den	første	organiserte	utvandringen	til	USA?.	
 
Årsplan 2019-2020 
Museets har satt opp en årsplan med våre 
arrangement, frem til årsmøtet i mars, og 
det er flott å kunne ha fastsatt en så langsik-
tig plan. Vi ønsker imidlertid å kunne møtes 
å ha klarlagt de enkeltes roller til hvert ar-
rangement, og at dette skjer i samarbeid 
med museets ansatte. Noen av arrangemen-
tene på årsplanen er Sons of Norway sine 
spesifikke arrangement, og de er godt be-
mannet, men til våre arrangement trenger vi 
hjelp, så her kan vi melde oss på.  
Årsplanen vises på neste side.  
 
Økonomiske tiltak 
Styret i venneforeningen har drøftet mulige 
tiltak som kan gi foreningen flere midler: 
• Leder, nestleder og kasserer ser etter mu-

ligheter for å søke om midler, men først 
etter å ha konferert med museets ansatte 
for ikke å gå i veien for deres søknader.  

• Det sendes en søknad til Lotteriforvalt-
ningen om muligheter for å få Bingomid-
ler. Et positivt svar på denne søknaden 
kan ta tid da det her er venteliste. Det kan 
også avholdes basar.   

 
Dessverre har dette gitt dårlig resultat, da vi 
med stor overraskelse fikk avslag på å bli 
en lotteriverdig organisasjon. Dette skyldes 
at vi er tilknyttet et museum. 
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Styret har nedsatt en lotterikomité med: 

Odd Hemma, Arne Rønningstad og Bjørn 
Tore Brohjem som skal komme med opp-
legg for lotteriet på neste styremøte 29. au-
gust. 

 
Det er søkt om kulturmidler fra Stange 
kommune, spennende å se om vi kan 
komme i betraktning.  
 
Her kom vi heller ikke i betraktning, da det 
ikke gis tilskudd til foreninger som ikke ar-
beider direkte med barn og ungdom, driver 
med idrett eller musikk. 

 
 

 
• Søkt Sparebankstiftelsen om midler 

til markeringsvester for bruk under 
dugnader. 

 
Fra Sparebankstiftelsen fikk vi kr 
5 000 og vestene er kommet og tas i 
bruk på Ingvalson´s café. 

 
Kontortid på museet 

Vi starter opp med fast kontortid på museet 
fra begynnelsen av september. Mer infor-
masjon kommer etter ferien. 
 
Vervekampanje 
Vi trenger flere nye medlemmer. Takket 
være hjelp fra de ansatt på museet har vi nå 
fått en ny brosjyre. Denne er trykket opp og 
legges ut bl.a. i Ingvaldson´s café, Statsar-
kivet, bibliotekene i området og andre ste-
der der historieinteresserte møtes.  
Vi gir også noen til historie- og slektshisto-
rielag.  Se side 15. 



9 
 

Brev hjemmefra  1/19 

Styret oppfordrer alle til å verve nye med-
lemmer til vår forening.  
 
«Brev hjemmefra», hjemmeside og Face-
book 
Erling Hesjadalen er redaktør i «Brev hjem-
mefra» for denne utgaven av bladet.  
Han opplever det som vanskelig å bo såpass 
langt unna som medfører at han mister nær-
kontakten med det som skjer i og rundt fo-
reningen. Erling ønsker fortsatt å bidra med 
sine kunnskaper i arbeidet med bladet vi-
dere. Styret må se på saken og finne en løs-
ning som fungerer. 
 
Medlemmer og adgang til museet 
Medlemmer i Venneforeningen går gratis 
ved besøk på museet, men de betaler vanlig 
pris ved arrangementer. 
 
Styret i NUMV hadde et møte med historie-
lagene på hedmarken den 17. januar. Her 
ble det bestemt at det blir et arrangement 23 
nov. 2019 hvor historielagene skal komme 
og selge sine årbøker. Foredrag med tema 
utvandring skal det også være. I tillegg har 
vi engasjert Tor Karseth som vil komme og 
fortelle om sitt slektskap med Andrew Fu-
ruseth, kjent fagforeningspioner i USA.  
 
Hospitanter på museet i sommer 
Museet har i sommer som en del av et hos-
pitantsamarbeid med 
Brigham Young Univer-
sity i Provo i Utah, USA, 
hatt besøk av 2 hospitan-
ter. Annie Smith og For-
rest Emmet. Det er blitt 
arrangert kurs i slekts-
gransking på museet tre 
lørdager i sommer. Over 
20 personer har deltatt på 
kursene og fått personlig 

hjelp i etterkant. At så mange deltok synes 
vi er meget bra.  
Venneforeningen har etter beste evne lagt 
til rette noen sosiale arrangementer. Bilturer 
i nærområdet, besøk i Vang kirke, besøk på 
statsarkivet i Hamar og riksarkivet i Oslo. 
Annie holdt foredrag på vår medlemskveld 
19. juni om forbindelsen Norge – USA 
Venneforeningen overrakte en liten gave til 
begge. Ostehøvel må man jo ha. 
Vi ser det nå som vår oppgave å fortsette 
det arbeidet som Annie og Forrest har star-
tet opp. Det vil nå bli mulig å få hjelp til å 
finne slekt på våre kontordager utover. 

Husk at du nå også kan gi grasro-
tandelen fra Norsk Tipping til venne-
foreningen etter at vi også ble regi-
strert i frivilligregisteret.  
Navn/foretaksnavn: 

NORSK UTVANDRERMUSEUMS VEN-
NER  

Org.nr. 921 202 830 

Husk også det at du kan bidra 
med mer enn kontingenter og grasrøt-
ter. For hver epostadresse vi får regi-
strert fra våre medlemmer, kan vi år-
lig spare 69 kr i brevporto ved å 
sende 3 utgaver av Brev hjemmefra 
på epost. Visste du det? 
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Styreweb 
Venneforeningen har gjort avtale med  
www.styreweb.com som en prøveordning. 
Programmet hjelper oss med å ha oversikt 
over medlemmer, kontakter, aktiviteter, ar-
kiv samlet på et sted og ikke minst å holde 
kontakt med medlemmene i foreningen. 
Økonomien modulen vil bli tatt i bruk på 
neste års regnskap.  
Det er viktig at vi nå får samlet alle opplys-
ninger på et sted. Utfordringen i foreninger, 
er at viktig informasjon blir liggende på 
personlige datamaskiner utilgjengelig for 
foreningen etter at tillitsvalgte har sluttet. 
Leder vil presisere at vi har ganske god 
kontroll på filene i NUMV. 
 
Aktiviteter ved museet 2018-2020 
Ny formidler ble ansatt ved museet i mars 
2018. Dette har allerede i år ført til økt akti-
vitet, flere arrangementer som igjen har re-
sultert i økte besøkstall i 2018. Noen av 
disse aktivitetene vil også bli videreført 
fremover: 
 

- Ny utstilling med tilhørende arrangemen-
ter med tilknytning til hundekjøreren, 
gullgraveren, idrettsmannen og folkehel-
ten Leonhard Seppala (se egen artikkel 
side ….) 

- Ingvalson’s Café vil holde åpent i som-
mersesongen. Kafeen bemannes på frivil-
lig basis, og for dette arbeidet rettes en 
stor takk til Venneforeningen og Sons of 
Norway  

- Kirken brukes til gudstjenester, konserter 
og andre kulturarrangement. I forbindelse 
med mer aktivitet på vinterstid stilles det 
spørsmål om bruk av kirka. Men det er 
vanskelig med oppvarming og ikke bra 
med store temperatursvingninger som 
dette vil medføre. 

- MuseumsNATT arrangeres for fjerde 
gang 10. mai. Dette er et 

samarbeidsprosjekt med flere museer og 
kulturinstitusjoner i Hamar og Stange. 

- Arrangementet Dans på stien vil legges 
til museet igjen i 2020. 

- Museet vil utvikle en ny utstilling i Kind-
redhuset (inngangsporten til museet). 

- I tillegg vil museet i 2019 ha stort fokus 
på å utarbeide nye skoleopplegg som vil 
tilbys både grunnskoler, videregående 
skoler og høgskoler. Det oppfattes som 
veldig positivt og viktig med fokus på 
skoleklasser. 

- På planen for 2019 står også museums-
kvelder, hvor det skal inviteres til ulike 
temaer knyttet til museets fagområde. 

- Mer fokus på arkiv og samlinger. I 2019 
skal det arbeides frem en oversikt over 
dette i forhold til bl.a. type, volum, re-
gistrering, oppbevaringssted, ordnings-
grad, digitalisering, etterslep. 

- To store konferanser er lagt til regionen 
og museet i 2020: Sons of Norway’s in-
ternasjonale konferanse og NAHA-kon-
feransen. Målsetningene er å løfte mu-
seet, gjøre det mer synlig og bli et møte-
sted både lokalt, nasjonalt og internasjo-
nalt.  

- Museet skal også arbeide for at et reno-
vert og utbedret museumsbygg med en ny 
stor permanent utstilling vil stå ferdig i 
2025. Og at museet gjennom dette arbei-
det vil være et naturlig valg for en nasjo-
nal markering av 200-årsjubileet for 
norsk utvandring til Amerika. 

 
Til tross for den omfattende presentasjonen 
med alle disse planene om aktiviteter sav-
net noen av styrerepresentantene mer konk-
rete målsetninger på hva museet skal være. 
Kommentarer som: Hvorfor har vi et ut-
vandrermuseum? Hva er innholdet i selv 
museet? Hva vil vi være? Få formulert noe 
som beskriver dette og som kan brukes 
fremover! 
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   Så får vi vente og se hva museet greier å 
pønske ut. Men det er selvsagt lov for med-
lemmer av venneforeningen å komme med 
forslag. 
 
Vaktmester og håndverkere 
Museet har et stort behov for vaktmestertje-
nester. Både i 2018 og 2019 er det satt av 
begrensede midler i driftsbudsjettet til vakt-
mester- og håndverkertjenester. Men det er 
et klart behov for å få dette inn i en fast stil-
ling. 
 
Statsbudsjettet for 2019 
Anno museum fikk endelig tilskudd til nytt 
fellesmagasin. Dette skal bygges ved Glom-
dalsmuseet i Elverum og betjene alle muse-
ene i Anno. Alle museene er representert i 
en arbeidsgruppe, og det utarbeides felles  

 

rutiner for veien videre mot en eventuell 
overflytting av gjenstander til fellesmagasi-
net.  
Venneforeningen har fått en fin plass på mu-
seets hjemmeside. Gå inn og les om oss der. 
Siden finner du slik:   
https://utvandrermuseet.no/migrasjonsmuse-
ets-venner 
 
Status for Åkersvika hageby 
Oppstart av bygging ligger et stykke frem i 
tid. Men museet har hatt møter med de som 
jobber med dette prosjektet. De har tatt  
innspill til etterretning, særlig i forhold til 
høyder på bygg i nærheten av kirken. Det er 
jevnlig dialog med utbygger, slik at det tas 
særlig hensyn til og at museet skal være en 
grønn lunge. Turstien Ottestadstien går alle-
rede gjennom museumsområdet.  
 
Drengestua, nabobygget som ligger ved 
innkjøringen til museet, er pusset opp til le-
gekontor, og det er planlagt utbygging til 
legevakt og ambulansetjenesten. Museet har 
kontakt i forhold til felles parkering og 
eventuell omlegging av veien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En liten påminnelse til de som ikke har betalt kontingenten for 2019. Etter 
bidrag på kr 12000,- til museet og med betalt bidrag til maling på kirka med ca. kr 6000,- 
vil det hjelpe stort å få inn resten av kontingentene. Kontingenten for 2019 er kr 250,-. 
  

Innbetaling til : Norsk Utvandrermuseums Venner, Åkershagan, 2312 Ottestad 
Konto nr.: 1800.13.44818  
 
 

Kirka er nymalt i sommer 
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Endelig har venneforeningen fått sin egen brosjyre. 
Takk for godt arbeid Lucia Aragón, Inger-Maren Slagsvold, Kari Fuglesang 

og Terje Mikael Hasle Jordanger. Uten dere hadde det ikke blitt noen brosjyre! 
Vi er kjempefornøyd! 

Du finner brosjyren på Ingvalson´s kafe, så det er bare å ta en tur innom der. 
I tillegg skal brosjyren legges ut flere steder etterhvert. 
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Alaskadag! 
I februar åpnet en ny utstilling med tilhø-
rende arrangementer med tilknytning til hun-
dekjøreren, gullgraveren, idrettsmannen og 
folkehelten Leonhard Seppala, som på 1950-
tallet donerte både sin hundeslede, pelsklær 
og gullvaskefat til museet. Dette er et samar-
beidsprosjekt med Høgskolen Innlandet og 
en lokal barnehage. Bl.a. ble 400  
 

 
 
 
barnehagebarn invitert til en utedag. Hamar 
trekkhundklubb stilte med flere hundspann. 
Det ble skikkelig moro da gjestene deltok i 
«Seppalaløpet» og suste gjennom museums-
området på sledene! 
 
 
Alaskadagen ble en suksess. Her kunne en bli med på 
Seppala-løpet, i hundespann langs en natursti for hele 
familien og vinne blant annet denne flotte boka! 
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Nytt fra FNM 1/2019 
Tilsluttet Norges Kulturvernforbund  http://www.fnm.no  

Facebook: Norske Museumsvenner  
Kontakt: Knut Sterud  

e-post: post@grinaker.net  
tlf. 90 66 70 00  

Org.nr. er 989 539 442  
Bankkonto 8200.01.31667 

Til venneforeningene i FNM  
24. januar 2019  
 
Mange spennende oppgaver og utfordringer står 
foran oss. Ny Kulturmelding ble lagt fram i fjor høst, 
og ny Kulturminnemelding og Frivillighetsmelding er 
nå på trappene. Nye regioner vil også innebære ut-
fordringer for både museer og frivillige organisasjo-
ner.  
 
Styret i FNM i 2019:  
Leder: Knut Sterud  
Nestleder: Per Hvamstad, Pressemuseet Fjeld 

Ljoms Venner  
Sekretær: Anne Asserson, Siljøstøls Venner  
Kasserer: Einar Raastad, Hadeland Museumslag  
Styremedlem: Marit Herrem (ny), Trøndelag Folke-

museums Venner  
Vararepr. Marit Mediaas Hasvang (ny), Asker Mu-

seums Venner  
 Torhild Storeide Remme (ny) Sunnmøre 

Museums Venner 
 
Årets Museumslag 2018  
På årsmøtet 2018 ble Trøndelag Folkemuseums-
venner utnevnt til «Årets Museumslag 2018». De 
har hatt og har en imponerende aktivitet med en 
rekke arbeidsgrupper og ulike aktiviteter ved mu-
seet. Vi gratulerer med utmerkelsen.  
 
Marianne Andresen utnevnt som det første 
æresmedlemmet i FNM  
Marianne Andresen ble utnevnt til det første æres-
medlemmet i FNM. Marianne var helt sentral i opp-
rettelsen av FNM. Hun satt i styret i FNM i flere år, 
samtidig som hun var svært aktiv ved Norsk Folke-
museum. Hun er brennende engasjert i frivillig ar-
beid på museumssektoren og er fortsatt en svært 
viktig støttespiller for FNM. Marianne er engasjert 
på en rekke felt på kultursektoren. I fjor ga hun ut et 
praktverk av en bok: «Slottet, kunsten og familien». 
Hun er også en meget dyktig kunstner og hadde 
egen kunstutstilling i Oslo i fjor. Vi gratulerer Mari-
anne som æresmedlem i FNM.  

 
Nytt reisefond for FNM  
På årsmøtet i Asker i 2017 holdt Marianne Andre-
sen hilsningstale og tok iniativ til et reisefond. Styret 
i FNM har de siste årene hatt helt begrenset med 
ressurser for reisevirksomhet, antall styremøter, mer 
aktivt vervearbeid, internasjonalt samarbeid m.m. så 
lenge vi ikke er inne med fast driftstøtte via Kulturrå-
det/Statsbudsjettet. Dette har Marianne Andresen 
vært klar over, og et større reisefond kom på plass i 
fjor høst takket være henne. Det vil si at FNM kan 
disponere inntil kr. 100.000 pr. år til de nevnte for-
målene og vil gi FNM helt andre muligheter fram-
over. Vi retter en stor takk til Marianne Andresen. 
 

 
Marianne i Pressemuseet Fjeld Ljom Tildelingen av 
æresmedlemskapet under årsmøtet 2018.  
 
Kulturvernkonferansen 2019  
Denne avholdes i Gamle Logen i Oslo lørdag 16. 
mars 2019 kl. 09.00-16.00. Temaet i år er: «Fremti-
dens Kulturarv». Kulturvernkonferansen er en flott 
møteplass for folk innenfor det frivillige kulturvernet. 
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Søk etter Kulturvernkonferansen 2019. Her finner 
dere program og informasjon om påmelding.  
 
Årsmøtet ved Sunnmøre Museum i Ålesund 6.-8. 
september 2019  
Årets årsmøte/fagdag vil bli arrangert ved Sunn-
møre Museum i Ålesund 6.-8. september. Sunn-
møre Museums Venner vil være vertskap for årsmø-
tet. Sett av datoene allerede nå.  

Sunnmøre Museum i naturskjønne omgivelser i Borgund-
gavlen i Ålesund. Museet har en stor samling av hus og 
båter.  
 
Verving av flere venneforeninger i FNM  
Styret fortsetter arbeidet med verving av nye venne-
foreninger fra hele landet, men vil ha prioriteter spe-
sielt å få med flere fra de nordligste fylkene. Vi tar 
gjerne imot tips om aktuelle venneforeninger ved 
museer, bygdetun og andre institusjoner som kan 
være aktuelle som medlemmer slik at vi kan kon-
takte disse.  
 
Momsrefusjon via Lotteritilsynet  
Vi lykkes dessverre ikke med en samlet søknad om 
momsrefusjon i fjor, da vi manglet revisor for denne 
oppgaven. Vi tar sikte på å tilby en samlet søknad til 
Lotteritilsynet i 2019. Det kan søkes om momsrefu-
sjon for alle typer driftskostnader som er knyttet opp 
mot daglig drift. Husk pliktig registering i Frivillig-
hetsregisteret. Dere må sende oss regnskap for 
2018. Dere må sørge for at regnskapet er signert av 
alle styremedlemmer og revidert av revisor, som 
ikke trenger å være revidert av registrert revisor, 
men som kan være årsmøtevalgt slik det er i de 
fleste venneforeningene. Vi kommer tilbake med 
mer informasjon om dette.  
Dokumentasjon av frivillig arbeid og samfunns-
nytte  
Vi som arbeider innenfor frivillig kulturvern vet at det 
omfattende frivillige arbeidet som nedlegges på 

ulike plan i landet har en svært stor samfunnsnytte. 
Men dette må vi i større grad dokumentere overfor 
sentrale myndigheter og andre. Dette vil trolig være 
svært viktig i forhold til sentrale- og regionale myn-
digheter politikk på kulturvernsektoren, økonomisk 
støtte, virkemidler og annerkjennelse av frivillig ar-
beid.  
   Menon Economics har fått i oppdrag fra Riksantik-
varen å kartlegge hvorvidt frivillig kulturminnearbeid 
gir et positivt bidrag til folkehelsa. Dere vil få et 
spørreskjema fra dem, hvis dere ikke allerede har 
fått et. Vi håper dere vil svare på dette.  
   I tillegg trenger FNM og Kulturvernforbundet noen 
opplysninger om antall timer som blir benyttet til fri-
villig arbeid, litt om hovedaktiviteter, resultatene av 
dette m.m. Vi sender et enkelt skjema om dette.  
 
Årsmøter i venneforeningene – Send oss års-
melding og regnskap  
De fleste venneforeningene vil ha årsmøte i løpet 
vintermånedene. Vi minner om at vi må få tilsendt 
årsmelding, regnskap og antall medlemmer for 2018 
og årsplan for 2019 så snart dere har gjennomført 
årsmøte.  
   Dette er svært nyttig for at vi i styret skal være 
bedre orientert om arbeidet og aktuelle problemstil-
linger i foreningene. På denne måten kan vi også ta 
opp aktuelle spørsmål og behov med myndighetene 
og andre. Det gir oss også et godt grunnlag for å ut-
nevne årets venneforening (på vårt årsmøte ) 
…Opplysningene kan sendes til FNM v/Knut Sterud, 
Grinakerlinna 144, 2760 Brandbu eller aller helst på 
epost: post@grinaker.net   
 
Forsikring av frivillige på museer  
Vi har fått spørsmål om forsikring av frivillige under 
arbeid på museer og andre institusjoner. De muse-
ene vi har vært i kontakt har forsikringsordninger 
som også dekker de frivillige. Men vi anbefaler dere 
å sjekke dette med deres museum. 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet i venne-
foreningene i 2019!  
 
Med vennlig hilsen  
For FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVEN-
NER  

Knut Sterud 
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Returner til: 
Norsk Utvandrermuseum 

Ingrid Semmingsens v. 10 
2312 Ottestad 

 
 
 
 
 

 

Styret	i	venneforeninga	2019 

 
På	årsmøtet	den	15.mars	2019	i	museets	lokaler	på	
Åkershagan	ble	dette	styret	valgt: 
  

Navn E-postadr. Periode 
Leder Ola	Aas leder@numv.no							468 95 561	 19-20 
Nestleder Odd Hemma  19-21 
Kasserer Arne	Rønningstad ar-ro2@online.no 			478 24 296 18-20	 
Sekretær Inger	Johanne	Kristoffersen	 19-21 
Styremedl Bjørn Tore Brohjem 	 19-21 
	 Finn	Brobakken	 	 19-21	
	 Else	Marie	Fjellstad 	 19-21 
Varamedlemmer Liv	Aunan	Botten 19-21  

Anders Gunnestad  19-21 
Redaktør Erling	Hesjadalen hesjaren@online.no				920	83	289 18-20 
	 	 	 	 

Repres.	til	FNM	(Foreningen	Norske	Museumsvenner)Følger leder 	 
Numv´s	representant	i	Stiftelsen	NUM´s	styre 	Følger	leder 	 
Varamedl. Nestleder 	 	 
Revisor Bogdan	Jankov 	 18-20 
Valgkomité Oppnevnes	av	styret 	 17-19 

 
 
Styret kommer med en liten oppfordring om å verve flere medlemmer til venneforeningen – vi har 
plass for leder@numv.no eller til kasserer Arne Rønningstad: se postadressen ovenfor, eller på 
epost: ar-ro2@online.no . 
Alle medlemmer har gratis inngang på museet, og mottar medlemsbladet 3 ganger i året.  
I tillegg er dere velkommen til å støtte museet med små og store dugnadsoppgaver.  

 
 

 


