
Friluftsmuseets venner 

 

ÅRSBERETNING FOR 2017 

Friluftsmuseets venner ble dannet 9. desember 2015.  2017 er det andre hele driftsåret. 

Styret 

Styret som ble valgt på årsmøte 16. mars 2017 har bestått av: 

Leder: Kjell Nilsen,  

Sekretær: Peter Vogt,  

Styremedlem: Eli-Sofie Thorne,  

Styremedlem: Grete Nordli,  

Styremedlem: Kari Palm, kasserer, 

Styremedlem oppnevnt av Museet: Eivor Winther Sunesen. 

 

Varamedlemmer: 

Asle Farner, 

Ingrid Ross Solberg 

 

Varamedlemmene deltar i styrets løpende arbeid. 

Revisor: Anne Marie Halvorsen. 

Valgkomité: 

Oddbjørn Lervik, Trulte Ellingsen og Jens Haugfos.  

Styremøter 

Det er blitt avholdt 6 styremøter. Varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene. 

På styremøtet 27. februar ble årsmøtet forberedt. Det ble lagt frem aktivitetsplan for 2017, og 

det ble bestemt at dugnadsgruppa skal sette opp plan for vedlikeholdsdugnader, og at 

landhandelen skal holdes åpen alle søndagene i mai, juni, august og september kl 12 – 15. 

20. mars ble dugnadsplan gjennomgått, og det ble forutsatt at vedlikeholdsarbeider følges opp 

i samarbeid med Museet. Kjell opplyste at det var sendt søknad om økonomisk støtte fra Einar 

Juels legat til skilting, istandsetting av flomkvern og røykovn. Det skal tas initiativ for 

fellesmøte med styrene i venneforeningene med tanke på samarbeid og samordning av 

aktiviteter. 

Styremøtet 8. mai ble holdt på Friluftsmuseet, i Bryggerhuset. Eli-Sofie redegjorde fra 

dugnadskomiteen om avholdte dugnader: Formiddagsdugnad 3. mai med anlegg av ny 

danseplatting og ettermiddagsdugnad 3. mai med spadvenning av potetgjordet og rugåkeren. 

Grete redegjorde fra arrangementskomiteen om avholdte og kommende arrangementer.  



Asle, leder av Skiltkomiteen, orienterte om arbeidet, og det ble forutsatt at man samordnet 

arbeidet med Museet.  

11. mai var det fellesmøte med venneforeningene på Austad gård. Kjell, Grete, Asle og Ingrid 

møtte fra FMV. På møtet ble det gitt uttrykk for at man ønsket et bedre samspill med Museet 

med tanke på informasjonsformidling og annonsering av aktiviteter på Museets område og 

muligheter for samarbeidsprosjekter for restaurering, vedlikehold og sikring av bygninger 

m.v. 

12. juni forberedte styret slåttedag 18. juni og høstens planlagte aktiviteter. Dugnadskomiteen 

meddelte at danseplattingen nå var ferdig oppsatt, og at onsdagsdugnadene gjør en stor innsats 

med rydding av kratt m.m.        

3. august forberedte styret Markensdag og Barnas dag, Asle redegjorde for skiltkomiteens 

arbeid. Numedalslåvens tilstand og mulige tiltak ble diskutert. 

8. november oppsummerte man avviklingen av Markensdag og Barnas dag, som styret mente 

hadde vært vellykket.  Opplegg for fremtidige tilsvarende arrangementer ble diskutert, og man 

forberedte Julemarkedet. Kjell refererte fra møte med Museets ledelse og meddelte at det var 

enighet om at det skal utarbeides en plan for vedlikehold av Friluftsmuseets bygninger i 

samarbeid mellom Museet og FMV. Vi etterlyste tiltaksplan for Numedalslåven. Styret var 

enige om å kontakte Museet for å få til et oppfølgningsmøte. Asle redegjorde for 

skiltkomiteens arbeid og løpende kontakt med Museet.    

Arrangementer  

Søndag 23. april var det omvisning ved Torkild Alsvik og åpen landhandel.  

Søndag 18. juni var det Slåttedag på setervollen med salg av rømmegrøt i landhandelen. 

Enga ble slått og høyet hesjet, ysting av ost og primkoking, og det var eventyrlesing, leker, 

demonstrasjon av håndverk m.m. 102 besøkende. 

Søndag 3. september var det Markensdag med innvielse av ny danseplatting med sang og 

musikk og leikarring. I landhandelen ble det solgt rømmegrøt, det ble vist tradisjonelle 

håndverk med salg av produkter. 1500 besøkende. 

Søndag 24. september ble det arrangert Barnas dag med barneleker og aktiviteter på 

gammelt vis. Brannmannskaper i gamle uniformer demonstrerte brannslukking med 

branntralle, pumpe og pøser. I landhandelen ble det solgt sveler. 1200 besøkende. 

Lørdag 2. desember var det Førjulsmoro og juletretenning med sang og trekkspill, 

julestemning i de gamle stuene, anledning til tur med hest og slede, og demonstrasjon av 

gammelt håndverk. I landhandelen ble det solgt «nissegrøt». 600 besøkende. 

Skustad landhandel har av FMV vært holdt åpen kl. 12 – 15 på søndag 23. april og hver 

søndag i mai og juni, august og september med salg av is, drops, sveler, kaffe og saft. 



I tillegg til dette har Klokkergaarden Kultur- og Natur barnehage holdt landhandelen åpen 

tirsdager kl 10 – 14 i hele mai, juni, de to første ukene i juli, august og september med salg av 

kaffe, te og saft og kringle, svele og urter. 

 

Totalt tall besøkende innrapportert til Museet på FMVs arrangementer og søndagsåpen butikk 

i 2017 var 5495. 

Dugnader 

Dugnadsgruppa har i 2017 bestått av i alt 15 iherdige og aktive personer som til sammen har 

nedlagt 186 dugnadstimer. De har satt opp ny danseplatting på Numedalstunet og ryddet 

samtlige tun, inkludert fjerning av bålplasser. Landhandelen ble rengjort, røykovnen 

vedlikeholdt, svilletrapp opprettet, og det ble holdt våronn på rug- og potetåker. Neste års 

dugnadsarbeid er planlagt. I tillegg er det også nedlagt et betydelig dugnadsarbeid i 

forbindelse med arrangementer m.m., slik at det totale antall dugnadstimer kommer opp i 673. 

Skiltgruppa 

Gruppa har bestått av: Tore Franzen, Øyvind Nordli, Asle Farner, og kontaktperson ved 

Drammens museum: Ida Klingvall. 

Skiltgruppa har hatt 4 møter, herav 3 med Museet, og utarbeidet kartgrunnlag og annet 

grunnlagsmateriale og utarbeidet forslag til skiltplan. 

Skiltgruppa har etter søknad fått innvilget prosjektstøtte til FMV fra Lychefondet med  

kr 40 000. 

Gruppa avventer avklaringer om navn, logo og fargebruk fra Museet. De nødvendige 

tillatelser må innhentes fra skogsjefen, og man tar sikte på oppsetting og nedtaking av skilt i 

løpet av sommeren 2018. Man tar også sikte på å søke om ytterlige midler til 

gjennomføringen av skiltprosjektet. 

 

Pr. 31. desember 2017 hadde foreningen 295 medlemmer. 

 

Styret mener, som i fjor, at de stadig økende besøkstallene både i landhandelen og på 

arrangementene viser at foreningen oppfyller et ønske hos drammenserne. 

 

Drammen, 27. februar 2018.  

Styret 


