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Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 34 bokførte saksnumre i kalenderåret 2019.
Styret har i tillegg hatt kontakt via telefon og e-post, hatt forberedelser med henting/klargjøring av
utstyr før Middelalderfestivalen, Julemarked og andre arrangementer.
Oddenstikka har utkommet med to nummer (april og oktober).
På nettstedet www.domkirkeodden.no har vi egen side, som oppdateres mht aktiviteter og annen info.
MEDLEMMER
Medlemstallet er ganske konstant.
Venneforeningen har pr 31.12.19 193 medlemmer, herav 2 bedrifter, og 11 livsvarige medlemmer.
ØKONOMI
Egenkapital pr. 31.12.19: kr. 306.358,86
«Årsresultatet er på minus kr. 58 436,52. Da er bidrag/gave på 100 000kr til museet inkludert.»
Bevilget i 2019:
kr. 40.000,- til ny prosjektor i aulaen, etter søknad fra museet.
kr. 50.000,- til museet til trykking av Årbok for museet (et totalbudsjett på 150.000,-)
kr. 10.000,- bevilget til nye stoler i 2018 – utbetalt i 2019.
Vi har godkjent omdisponering av tidligere tildelte midler, kr. 30.000,-. til planlegging av inngjerding
av museets indre del, nå brukt til drenering ved Tomterlåven.
AKTIVITETER 2019
Venneforeningen og Museet
Fra forrige år har det vært kontakt mellom museet og Venneforeningen for å få i gang aktivitet som
kan engasjere medlemmer og gi kjærkomment ekstrainnsats for tiltrengte bevaringsaktiviteter i museet
– nå kalt prosjekt Aktive Venner. Venneforeningen er fortsatt i arbeid med å aktivisere medlemmer,
noe som vil vises i Årshjulet.
Samarbeid med Norske Museumsvenner
Også i år har Venneforeningen hatt representanter på årsmøtet i Forbundet for Norske
Museumsvenner. I år var dette holdt i Ålesund, og Ingrid Hatlemark og mann Hans Erik representerte
oss. Venneforeningen bevilget dekning av deltakeravgift, overnatting og reise. Deltakelse ga stor

inspirasjon, og nye ideer til vår forening. Ingrid holdt kort referat for styret om besøk på flere museer,
foredrag og festmiddag. Kort omtale i Oddenstikka.
Medlemsverving og PR helger:
Det jobbes kontinuerlig med medlemsverving, både på arrangementer med utdeling av brosjyrer, og
med ”munn-til-munn” metoden, noe som stadig fører til noen nye medlemmer.
Åpen dag i Vartomten søndag 5.mai. kl. 1200-1500. Foreningen ved Christian Georg hadde
forberedt et kort foredrag om Vartomten, som ble holdt for publikum 2 ganger. Ca. 50-60 besøkende.
Manus til foredraget er overlevert museet for evt. senere bruk. Det ble solgt eplekake, krydderkake,
kringle og kaffe.
Åpen dag i Løtenbygningen 22.sept. – 6 fra foreningen ønsket forbipasserende velkommen inn,
noen stoppet for vafler og kaffe, og arrangementet var lagt sammen med en kunstutstilling. Mange var
innom, og vi hadde en omsetning på ca. kr.1700,Åpne medlemsmøter
26.mars - Foredrag om Domkirkeoddens ruiner og ruinpark, ved Kristian Reinfjord for ca. 30
fremmøtte.
Bistand ved Arkeologisk selskaps foredrag 26. juni. Venneforeningen ved Karin Biltvedt og
Christian Georg Lindman stilte for å bistå med diverse oppgaver – og med ca. 65 tilstede var det en
vellykket kveld.
Novemberforedraget søndag 10.nov. I år ble vi med som en del av «Bokuka», og la medlemsmøtet
til foredrag i aulaen i forbindelse med bokuka. Samtale og diskusjon ledet av Laila Grastvedt: «Er
kokeboka død?» Venneforeningen solgte grynsodd til de fremmøtte, etter råd fra Laila Grastvedt og
etter gammel oppskrift.
Foredrag i aulaen i samarbeid med urtehagen - Tirsdag 21.11. – foredrag ved Ernst Bjerke, om
gamle urtebøker og urtebruk.
Utedugnad våren 2019.
Området rundt friluftscenen og publikumsområdet ble raket og ryddet på dugnad av Venneforeningen,
og også i år med stor hjelp av dansegruppa Swing og Svøm fra Kom og Dans (13x3 timer),
Prosjektansvarlig var Christian G. Lindman. Venneforeningen takker Swing og Svøm!
Områdene ved hjørnet av kirkegårdsmuren ved Hedmarkstunet og foran Jevanolbakken ble ryddet, og
steingjerdet nedenfor Stavlåven ble reparert. 85 t. dugnad har vært utført i vår/sommer. Totalt 420 t.
Middelalderfestivalen 15.-16.juni.
ca. 36 medhjelpere inkludert styret stilte opp på dugnad og laget sveler, vafler og kaffe, med et bra
overskudd. Det var lett å få medlemmer til å hjelpe til, også endel nye.
Liv i stuer og stasjoner 15.sept.
5 venner bidro denne gang med mannskap til billettsalget ved inngangene (noen med dobbeltøkt).
Dessuten var Ingrid Hatlemark, Christian Georg Lindman og Odd Lindstad tunverter, en nyordning
hvor disse stilte seg til rådighet for å gi litt veiledning og informasjon i Hedmarkstunet, Kvartgården
og Åsgården, men ikke fullverdig guiding. Tiltaket ble godt mottatt.
Dette vil det jobbes mere med i samarbeid med museet. Det var ca. 1000 besøkende på arrangementet.
Jul i borggården 8.des.
Venneforeningen bidro med salg av risgrøt, saft, gløgg og kaffe i Jomfru Karines Vertshus i inngangen
til aulaen. Nytt av året var å selge grynsodd. Det ble en vellykket dag.
Styret takker alle medlemmer og medhjelpere for positiv holdning og hjelp i året 2019.

