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Det er godt å være barn i Vollen!
I Vollen byr naturen på muligheter for lek, sykling, klatring, bading, strandliv og mye, mye mer. Endene og svanene
er alltid til stede og setter stor pris på alle små som kaster en liten brødbit ut i vannet til dem…. Men pass deg så du
ikke faller uti….
Kyststien i Vollen er merket og gir deg mulighet
for å se steder du kanskje ellers ikke ville vandre
til. Går du kyststien videre forbi Oslofjordmuseet,
vil du snart se en husklynge med et gult hus på en
tange, Elnestangen. I dag huser stedet en barnehage, Nansentunet musikkbarnehage. Et fint sted å
stoppe på turen.
Gården ble bygd i 1775, men navnet kommer av at
Fritjof Nansen kjøpte gården til sin kone Sigrun
Nansen i 1930. Hvorfor flyttet de hit ut? Jo, husk at
Vollen var et senter for bygging av båter som skulle
ferdes både lokalt og på de sju hav, inkludert polarskipet «Maud» som Roald Amundsen fikk bygget.
Ved skolene langs kysten, Arnestad og Vollen, finner
du flere fine lekeplasser – noe for barn i alle aldre.
Liker du å sykle? Det er fint å sykle i området. Du
kan ha med egen sykkel eller leie på Vollen marina.
De har også el-sykler til leie.
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Barne

Oslofjordmuseets Venner ønsker
velkommen til Vollen og til
barneaktiviteter på Oslofjordmuseet!
Vi i Oslofjordmuseet er opptatt av at barn skal ha gode
opplevelser og vi har laget et eget aktivitetsprogram
for barn. Det kan du lese om på de følgende sidene. Det
foregår noe hver søndag kl 14 – unntatt i ferier. I tillegg
er det mye interessant å se inne på museet. Du kan
til og med snekre din egen båt og prøvekjøre den i det
store bassenget i snekkeravdelingen.

22:54

Barnerekka-HØST2019.indd 3

04.04.2019 22:54

AKTIVITETER FOR BARN I OSLOFJORDMUSEET

Barnerekka

28. april 2019 – 27. oktober 2019

Søndag 28. april kl 14

Søndag 5. mai kl 14

LAG DIN EGEN SPISEBRIKKE

VÆR DETEKTIV I MUSEET

Vi har maling og stoff. I dag kan du lage din egen
spisebrikke. Tegn det motivet som vil gjøre deg glad
når du spiser. Så fargelegger du det, og vips – en flott
spisebrikke. Du kan delta med løst museumsbillett..
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Vær en ekte detektiv i museet denne søndagen. Du får
en liste med ting du skal finne i samlingen. Det kan
være veldig store ting du skal se etter, men også små
ting som nesten
bare barn kan
se. Du kan godt
be en voksen
om å være med
og hjelpe deg.
Aktiviteten
passer for barn
og voksne i alle
aldre. Med løst
museumsbillett
kan du delta.
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Barne

Søndag 12. mai kl 14

Søndag 26. mai kl 14

MASKEVERKSTED

BADELIVSUTSTILLING

I dag får du lage din egen
maske som du kan ta
med deg hjem. Jonas Cardenas har med seg alt du
trenger for å lage en søt,
skremmende eller morsom maske. Garantert
en super dag på museet.
Med løst museumsbillett
kan du delta.

Søndag 19. mai kl 14
VI LAGER FINGERDUKKER

Vi har alt du trenger for å lage fingerdukker, og du har
ideene til hva det skal bli! Med fingerdukkene kan du
arrangere
ditt eget
fingerdukketeater hjemme. Med
løst museumsbillett
kan du delta.
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Vi har en Badelivutstilling
på museet, og sammen
skal vi gå ned og se på de
ulike badedraktene – gamle og nye. Noen er veldig
gamle. Vi skal i dag tegne
eller fargelegge en badebukse eller badedrakt slik du synes den skal være. Så
henger vi den opp i utstillingen.

Søndag 2. juni kl 14
LAG DIN EGEN SOMMER-T-SKJORTE

I dag kan du designe
din egen T-skjorte
for ferien. Ta med
en T-skjorte. Den
kan godt ha farge,
men bør ikke ha
for mye mønster
fra før. Med løst
museumsbillett kan
du delta.
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Søndag 9. juni kl 14
PINSE

Museet er åpent og tegnebordet står klart. Du kan også lage
strikkbåter. Barnebøker og leker
ligger i kassen.

Søndag 16. juni kl 14
BLEKKULF-QUIZ

I dag skal du møte opp i Selvikvillaen rett over museeet. Der
får du et Quiz skjema. Så finner
du alle de 8 flaggene med
spørsmål, skriver svaret ditt og
går til Oslofjordmuseet der du
får svarene kontrollert…
og kanskje du får en premie?

Uke 25–31
FERIE

Du kan tegne og fargelegge på tegnebordet, bygge
strikkbåt, ta deg en tur ut og bade eller se på alt som
fins ved fjorden.
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Høst 2019
Søndag 11. august kl 14
KUNST MED STEINER

I dag skal vi lage kunst av
steiner. Ta med deg et par
steiner du har funnet ute. De
må være vasket og tørre slik
at vi kan dekorere dem. De
blir nok veldig fine! Med løst
museumsbillett kan du delta.

Søndag 18. august kl 14
BRINGEBÆRFESTIVALEN

Vollen ble i gamle dager kalt Bringebærbygda, fordi det
ble dyrket så mye bringebær her at de kjørte fulle båtlaster med bær hver dag i sesongen inn til markeder i
Oslo. I dag handler det om bringebær her på museet.
Det blir ulike aktiviteter
med bringebær som
tema. Male, leire og
stoff. Med løst museumsbillett kan du delta.
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Barne

Søndag 8. september kl 14
SANDSLOTT-KONKURRANSE

Søndag 25. august kl 14
BLEKKULF-DAG

I dag handler det om hvem Blekkulf er og hvordan du
kan hjelpe ham å holde fjorden ren så det er godt for
både deg og alle som lever i fjorden. Vi tegner og maler
store og små sjøvesener! Med løst billett kan du delta.

Søndag 1. september kl 14
VI LAGER BILDE

I dag bør du ha med deg blader du finner i naturen. Store
og små. De fins over alt. Ved
hjelp av trykking og maling
kan du ha med deg et fint
bilde hjem. Med innløst museumsbillett kan du delta..
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Bli med på sommerens
sandslott-konkurranse. Det ble så mange
fine sandslott i fjor at
vi inviterer en gang til.
Ta med deg bøtte og
spade og gjerne familiemedlemmer. Dette
er gøy!

Søndag 15. september kl 14
GØY MED PLASTELINA

I dag kan du lage alle mulige figurer og skapninger i
plastelina. Aktiviteten viser seg
å passe for både
liten og stor!
Plastelina er godt
å jobbe med og
har mange farger.
Med løst museumsbillett kan du
delta.
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Søndag 22. september kl 13

Søndag 29. september

NM I KRABBEFISKE FOR BARN

VI LAGER PINNEDUKKER

Bli med i norgesmesterskapet i krabbefisking for barn!
Vi har tre klasser: 2–5 år, 6–8
år og 9–12 år. Det koster 50
kroner å være med, og du får
beholde krabbefiskestang og
bøtte.
Men krabbene du har fisket, slipper vi ut i fjorden
igjen etter at vi har registrert
hvor mange du har fisket. Du kan melde deg på fra kl
13. Vi tar imot kontanter og Vipps.
Når klokken blir 14, blåser vi i gang konkurransen
så alle begynner på likt. Kl 15:15 kommer du tilbake
og registrerer antall krabber du har fisket. Ca kl 15:45
kunngjør vi vinnerne i hver klasse.
Det blir salg av vafler, saft og kaffe. Arrangementet
er et samarbeid
med Oslofjordens Friluftsråd
og er støttet av
OBOS. Velkommen og skitt
fiske!
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Dette er en populær aktivitet for både gutter og jenter.
Med pinner, saks, stoff, ull,
bånd og mye annen fin dekor lager du en dukke du kan
ta med deg og lage teater
hjemme! Med løst museumsbillett kan du delta.

Søndag 6. og
13. oktober
HØSTFERIE

Museet er åpent og tegnebordet står klart. Du
kan også lage strikkbåter. Barnebøker og leker
ligger i kassen.
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Barne

Søndag 20.oktober kl 14
HVILKEN BÅT ER JEG?

Greit å vite
Billettpris for deltagelse i aktivitetene er
oppgitt på hvert arrangement.

I dag skal du være med
på en quiz. Du får et ark
med ledetråder, og så
skal du lete i museet og
finne ut hva båten heter.
Når du har funnet alle,
leverer du inn arket – og
kanskje vanker det også
en finnerlønn! Med løst
museumsbillett kan du
delta.

FASTE AKTIVITETER
•
•
•
•
•

Lag din egen strikkbåt og prøv den i bassenget
Krabbesnøre lånes ut
Stylter lånes ut
Tegnebord
Husbibliotek

Søndag 27.oktober kl 14
VI LAGER HALLOWEEN-DEKORASJON

I dag skal vi lage Halloween-dekorasjon som du
kan ta med deg hjem og
pynte med på torsdag når
det er Halloween. Med
løst museumsbillett kan
du delta.
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0SLOFJORDMUSEETS VENNER
For mer info om Oslofjordmuseets Venner:
Facebook og www.oslofjordmuseetsvenner.no

Støtt oss gjennom Grassrotandelen
Du trenger bare oppgi vårt organisasjonsnummer 9993 36728 når du spiller LOTTO

OSLOFJORDMUSEET
Chr. Jensens vei 8,
1390 Vollen
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Kontaktperson for programmet:
Trine H. Bendixen, tlf. 918 37 737
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