
Protokoll fra møte i Underutvalg for museer og kulturvern. 
 

Dato: 3.juni 2021.  

Sted: Liverudstua (møtet var planlagt i Kommunehuset, men vi brukte Liverudstua). 

 

Til stede: Jorunn Berger, Tove Onstad, Torgunn Skjelle Sollid, Tom Christiansen og Lars Sæther. 

 

Forfall: Kjellaug Moseby og Erik Børud . Vara var ikkje innkalt. Kultursjef Per-Morten Bergseth måtte 
melde forfall fordi han var i ventekarantene før testing. 

 

Sak 1. Bemanning og program åpne dager på Bygdetunet og Nes lensemuseum. 
Før hver åpne dag må vi kontrollere retningslinjer for smittevern. Det skal føres lister over hvem som 
er innom. Mest mulig av aktiviteter foregår ute, evt fordelt på ulike bygg. Nøkkel til toalett skal henge 
på samme knippe som nøkkel til museet. Håndsprit, pakke med munnbind, Vestlandslefse, pappkrus, 
servietter mv skaffes via Servicekontoret. 

Etter 4.juli evaluerer vi hvor vellykka det er å ha «tilleggsaktiviteter». Ser vi at det trekker folk prøver 
vi å få til aktiviteter også på dagene i august og september.  

 

På de åpne dagene på Nes lensemuseum stiller Erik Børud, Svein Mathis Aamodt og Marit Dokken 
som fast mannskap. 

Dato Fra Museumsstyret Eksterne: Aktivitet. 
6.juni Jorunn Berger, 

Kjellaug Moseby, Tom 
Christiansen, Torgunn 
Skjelle Sollid.  
Tove Onstad kommer 
kanskje innom. 

Synnøve Asheim 
Hansen, Anne Marie 
Schie, Ottar 
Hatlebrekke, Ole 
Christian Eng og 
Harald Borger. 

S. Asheim Hansen er i 
skolestua. O.C Eng og 
H. Borger har med 
trearbeider. O. 
Hatlebrekke viser fram 
smia og forteller om 
smedens arbeid. A.M. 
Schie og T. S. Sollid 
baker flatbrød. 

4.juli Tom Christiansen, 
Jorunn Berger, Lars 
Sæther. Jorunn og 
Tom tar ansvar for 
nøkkelhenting og å 
skaffe lefse mv fra 
Servicekontoret. 

Tom spør Ottar 
Hatlebrekke, Ole Chr 
Eng og Harald Borger 
om de vil delta. Tom 
spør også Jon Iver Eng 
om han vil stille med 
hest og trille noen 
timer.  
4H spørres om 
natursti (evt 
speideren) . 

Smie, trearbeider og 
kjøring med hest om 
de aktuelle stiller. 
Kultursjefen bes 
undersøke om det er 
noen som vil opptre 
på scenen på denne 
datoen eller seinere 
datoer. 
Natursti ved 4H? 
 



1.august Tove Onstad, Tom 
Christiansen. 

 Bestemmes etter 
evaluering 4.juli. 

15.august (Bygdedag) Jorunn Berger og Lars 
Sæther  

Bygdebokkomiteen 
bruker Liverudstua. 

Ingen aktivitet i regi av 
oss. 

5.september Torgunn Skjelle Sollid, 
Tove Onstad, Jorunn 
Berger og Lars Sæther. 
 

 Bestemmes etter 
evaluering 4.juli. 
Klær pakkes ned for 
vinteren. 

 

På Nes stiller kunstnerparet Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm med egenpresentasjon på åpen dag 
13.juni. Det tenkes at de disponerer Ingabrakka. Tom Simonsen viser fram malerier i Ingabrakka på 
åpen dag 1.august. 

Sak 2. Salg av ekstra plansjer. 
Historielaget har mottatt en stor mengde gamle skoleplansjer (169 stk), dette er flere enn vi har bruk 
for i skolemuseet. Jorunn Berger og Synnøve Asheim Hansen har gått gjennom plansjene og er stemt 
for å selge noen. Inntekter går til «prosjekt skolestua», og det forsøkes å selge plansjer på åpne dager 
på museet. Store, svarte plansjer prises for kr 500, de mindre selges for kr 300. Inntektene går rett til 
Historielagets konto. 

 

Sak 3. Gjennomgang av gjensandsamlingen 
Det er gjort en stor jobb med å registere og få oversikt over alle gjenstander på museet, særlig 
Jorunn og Torgunn har gjort mye her. 1202 gjenstander er registrert til nå, men Jorunn og Torgunn 
har fremdeles ikke full oversikt.  

Mange rom er svært fulle og uoversiktelige. Vi må gå gjennom rom for rom med tanke på å få rydda 
ut gjenstander som har mindre museumsfaglig verdi.  

Torgunn spør Bygdekvinnelaget om en umontert vev er noe å ta vare på (gave fra Roy Eng) . Museet 
har fra før flere vever som er montert. 

Vi har pr nå tre esser i smia. Tom rådfører seg med Ottar Hatlebrekke om vi bør selge noen av dem. 
En av essene er gitt i gave fra Ottar Hatlebrekke. 

 

 
Sak 4. Ryddedugnad på Bygdetunet før åpne dager. 
Vi møtes 24.juni klokka 12.00 for rydding ute og inne. Målet er å gå gjennom ett eller flere rom på 
museet med tanke på å rydde og bestemme om noe kan avhendes.  

 

Sak 5. Avholdt dugnad på museet 1.juni. 
Seks personer deltok på dugnad 1.juni. Det ble bl.a. rydda i en krok i Skaugstua . 

 



Sak 6. Oppdatering med protokoller i kommunens arkivsystem. 
Siste protokoll som er registrert i kommunens protokoller fra politiske møter er datert 3.ami 2016. 
Det er et ønske om at denne oppdateres med nye protokoller. 

 

Sak 7. Nytt kjøleskap til Ingabrakka på Nes 
Lars får i oppgave å «annonsere» på Facebook etter nytt kjøleskap til Ingabrakka. Det gamle er 
ødelagt av mus. 

 

Protokoll ført av Lars Sæther 
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