Årsrapport for Nannestad bygdemuseum 2019
Styret
Nannestad Bygdemuseums styre har i 2019 bestått av:
Faste medlemmer:
Jan Haugerud (leder)
Liv Stokstad (nestleder)
Roy Carlsen
Berit Schei Hagen
Pål Olav Kraabøl
Hallgeir Garmo (sekretær)
01.03.2019
Elin Karterud (sekretær)
01.02.2019)
Varamedlemmer:
Kari Holst-Larsen
Anette Struve Øistad
Carl Harald Holter
Beate Jahr

Styremedlem Nannestad kommune, politisk repr. (fra 18.11.2016)
Styremedlem Nannestad historielag (fra 18.11.2016)
Styremedlem Nannestad historielag (fra 20.03.2017-31.03.2019)
Styremedlem Nannestad historielag (fra 01.04.2019)
Styremedlem Nannestad historielag (fra 20.03.2017)
Styremedlem Nannestad kommune, adm. repr. (fra 01.05.2018Styremedlem i Nannestad kommune, ansatt i 20% (fra

Varamedlem Nannestad kommune (adm) (fra 19.10.17)
Varamedlem Nannestad kommune (politisk repr.)
Varamedlem Nannestad historielag
Varamedlem Nannestad historielag

Drift av Nannestad bygdemuseum
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i 2019.
Jan Haugerud fortsatte som leder, Liv Stokstad fortsatte som nestleder fram til ny leder av
historielaget, Berit Schei Hagen, var på plass fra styremøtet i april. Hun ble her valgt til
nestleder. Liv Stokstad og Pål Kraabøl er styremedlemmer. Valget gjelder for 1 år fra
24.04.19.
Fra 1.2 ble Elin Karterud tilsatt i 20% stilling, og overtok plassen etter Hallgeir Garmo.
Vararepresentanter har vært Kari Holst-Larsen, Anette Struve Øistad, Carl Harald Holter og
Beate Jahr.
Kommunal drift har utført vedlikeholdsbehov på bygningen, kartlagt i 2018. Det er gjort en
henvendelse til Nannestad kommune for å høre om det er mulighet for lagring av tekstiler og
dokumenter i et lokale. Handlingens menn møter fast hver uke, og utgjør en viktig rolle når
det gjelder å utføre praktiske oppgaver i museet - det holdes også julelunsj hvor de får en liten
påskjønnelse for sin innsats gjennom året. Historielaget har delvis fortsatt sin jobb med
registrering av gjenstander på museet. I tillegg har historielaget stilt opp med vakter og guider
under de faste åpningstidene på lørdager.
Det har vært utført 2 branntilsyn - hvorav siste ga null avvik, 1 brannøvelse og 1 el-tilsyn. Det
ble satt i gang med hovedvask av museet fra høsten av.
Virksomhetsplan
Fagutvalget har jobbet med virksomhetsplan som ble lagt frem for styret og sendt på høring til
kulturkontoret, historielaget og kulturrådet. Virksomhetsplanen ble tatt til orientering fra
kulturkontoret, mens deler av den ble forkastet av historielaget. Det har ikke vært jobbet
konkret videre med virksomhetsplanen.

Temaplan kultur
Hallgeir presenterte arbeidet med planen. Liv Stokstad har vært museets representant i
prosjektgruppa til temaplanen. Planen ble tatt til orientering, ingen innvendinger til innhold og
foreslåtte tiltak.
Aktiviteter og utstillinger
Det er flere skolebesøk i museet gjennom et år. Som en del av programmet i Den kulturelle
skolesekken (DKS) besøker alle elever på 5. trinn museet hvert år. De kombinerer da besøket
med omvisning på biblioteket. 7. trinns elever kommer innom museet og gjør rebusoppgaver
som et ledd i et «bli-kjent» arrangement for ungdomskolen, hvor alle barneskolene deltar. På
«bli-kjent» arrangementet samarbeider Kulturkontoret med Frivilligsentralen som hjelper til
med museumsvakter den aktuelle dagen. I tillegg til DKS-arrangementene sørger Bosse
Tangen for at flere skoleklasser får besøke museet i løpet av året – han har en viktig rolle som
formidler for skoleelever i Nannestad. Noen skoler kombinerer svømmeundervisning på
ungdomsskolen med et museumsbesøk. Preståsen skole og ungdomsskolen er i gåavstand og
kan lettere avlegge et besøk uten at det trengs buss (som er kostnadskrevende for skolene).
Det er kulturkontoret som har ansvaret for besøkene gjennom Den kulturelle skolesekken.
Bosse Tangen stiller opp som formidler på de faste DKS-oppleggene. I tillegg gjør han egne
avtaler med skolene, hvor han blant annet har et formidlingsopplegg rundt krigen for 9.
trinnselevene.
Bosse Tangen og Villy Ruud har formidlet til barnehager og skoleelever, også utenom faste
opplegg.
8. mai var det markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen ved Nannestad
kommune på bygdemuseet. I underkant av 20 personer deltok på arrangementet - eldre og
yngre krigsveteraner og andre interesserte. Kultursjefen og ordfører var til stede under
arrangementet.
Museet holdt åpent under Nannestadfestivalen. Nannestad speidergruppe 1 hadde utstilling i
forbindelse med sitt 60. års jubileum - det ble vist uniformer, faner og foto, det var noen
aktiviteter og det ble satt opp bålpanne og lavvo under festivalen. Gjennom utstillingen ble det
også gjennomført enkelte temadager med historiske tilbakeblikk og med internasjonal
speiding på planen. Utstillingen stod fra 23. april og frem til sommeren.
Slaget på Låke, middelalderutstilling. Denne ble satt opp til Romerikes Råeste den 14.
september. Fagutvalget ansvarlig.
Det ble laget plakater som tåler å henge ute, de hang på veggen ut mot parken. Det ble lagt
opp til noen uteaktiviteter, som smiing og utkledning for barn med skjold. Bosse Tangen var
middelaldermunk, og han fortalte historier. I museet ble det bl.a. vist fram
middelalderkostymer fra Limaspillet, spinning, veving på oppstadvev og trailer fra filmen
Birkebeinerne ble vist. Deler av løypa til Romerikes Råeste gikk gjennom kjelleren på
museet. Utstilling av sagalitteratur fant sted på biblioteket.
Jul på Grindaker med pynt, bakeutstyr og gjenstander fra gammeldags julefeiring og
pepperkakeutstilling fra barnehager, med trekning av adventskalender. Ansvarlig Grønn
kirkering/fagutvalget. Noen lag hadde sine møter i museet under utstillingen. Biblioteket
informerte om utstillingen i museet etter sine arrangement i desember, og flere tok turen

innom. I forbindelse med juleverksted i biblioteket, stod museet for saft og pepperkaker.
Samarbeidet med biblioteket har fungert godt, og dette vil bli videreført.
Fagutvalget jobber med å få til en plan over faste temautstillinger. Det jobbes også med å få
frivillige lag og organisasjoner til å ha egne utstillinger.
Møterom
Museets møterom brukes av flere. Noen har en fast avtale, slik som Nannestad frimerkeklubb,
Nannestad historielag. Seniorkoret og Nannestad revmatikerforening har en muntlig avtale
gjeldende fra høsten. I 2019 har ikke møterommet vært utleid til arrangementer hvor det er
krevet husleie.

