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Årsmøtet
Venneforeningen anangerte sitt årsmøte 25. mars 2015 med ca. 30 sternmeberedigede til
stede. Protokollen ble publisert i Maihaugbladets utgave 2/2015 og blii ikke g;entatt her.

Styremøter
Stlret avholdt 6 st remøte. i 2015, samt et fellesmøte med styret i Stiftelsen Lillehammer
museum.
Stlreleder i DSSV er medlem av styret for Stiftelsen Lilleharnmer Museum med fulle
.ettigheter og har deltatt på SLMS styremøter j 2015.

økonomi / medlemstall
Venneforeningen har 498 enkeltmedlemmer (494 i {or), antallet livsvarige medlemmer er
uendret, 294, mens antallet familiemedlemskap er litt redusert, 1850 ( 1915).
Vi har også i år bedrcyet utstakt verving, spesielt på de store uteldøsarrangementene Bamas
vinterdag og sornmerdag, St. Hans ogjulema*edet. Vi er meget godt fomøyd med vårt
medlemstall. Totalt sett (basen på 3,5 person€r/familiemedlemskap) er det mer eon 7 000
personer i våLr medlemsmasse. Ca 80o/o har postadresse Lillehalnmer, det beqT at ca. 20yo av
kommunens b€folkning er medlemmer av DSSV! Dette understreker posisjonen som
Maihaugen har i byen og dens innbyggerc.
Samlete inntekter var kr 1.490.515. en liten økning fra torfuet. Siørre inntekter gir muligheter
for større bevilgninger til Maihaugen, noe styret er meget tilfreds med. De største
utgiftspostene giennom året var Bamas dag, Maihaugbladet og utgifter relatert til

Tondagsvennene.

Vi viser for øwig til vedlagt resultatregrskap og balanse per 31.12.2015 som viser et
overskudd på kr 214.699. St]'ret har valgt å akkumulere årets overskudd inn i egenkapitalen.
Våre ftie midler er nå på mer enn 900.000. Det gir oss mulighet til å kunne bidra med en stor
gave til museet den dagen st)'rel mener ardedningen er der til å bidra med et ekstra løfl!

til Anita Wottestad Rustad ved SLMs økonomiavdeling for god hjelp med
regnskapere, defte eI et positifi og hyggelig bidrag fra museet til DSSV!
Tusen ta.kk

Venneforeningeus gave til Maihauger
Styret bevilget i 2015 toralt k 840.000 til Maihaugen.

Kr 800.000 ble bevilget til ulike vedlikeholdsprosjekter, bl.a. omfattende restaurering a!
Vigstadstua (på Skjaltunet), taktekking og øwig restaurering av Isumstua, vedlikehold på
Stykkebakken, reparasjoner på flerc hus på seteranlegget, gienreising av stabbuet på
Sundstua og mange andre mindre vedlikeholdsarbeider. Vår gave til vedlikeholdsprosjektene
utløste i tillegg kr 200.000 i bidrag fra Kuiturdepartementet, basert på statens vedtatte
«gaveforsterkningsordning» som gir 25% eksta slatstilskudd til pdvate gaver til museers
vedlikeholdsarbeid.

k

40.000 til «A]lders Sandvigs museumspris» som har erstattet det
tidligere «Anders Sandvigs Museumsstipend». Det er opprettet lbr å fremme og belønne
fremrage[de innsats lbr bevaring og formidling av kultuarv i Gudbrandsdalen og
Lillehammer. DSSV er representert i juryen ved Brin Bøhn. De første prisvinneme ble
ekteparet Irgunn Munch og Dag Lindvig som fikk prisen for sin gienoppbygging av gården
Gammel-Kleppe i Vågå.
I tillegg bevilget st).ret

Hovedaktiviteter
DSSV har hatt et arbeidsår med som vanlig stor og positiv aktivitet.

Alle har hatt anslar for ulike arrangementer / oppgaver, vi nevner spesielt Barnas dag,
Maihaugbladet. informasjonÆR og den årlige venneturen. I tillegg hai alle styremedlemmer
og varamedlemmer deltatt i verving av nye medlemmer på St. Hansaften. Bamas viderdag og
- sommerdag. samt i forbindelse medjulemarkedet.
Barnxs soEmerdag
Bamas sommerdag var som alltid populær, og takk mange besøkende bamefamilier. Det var
nesten 4000 besøkende og ca- 40 nye medlemmer ble vervet. Arrangementet hadde i år enda
flere alitiviterer enn tidligere, og bam, foreldre og besteforeldre koste seg.
Arrangementet er nå 9t sarnarbeid med Posten Norge som arrangerer sin Postens Dag integert
i Bamas Dag på Maihaugen. Dette ønske. Posten å videreføe, og vi har formalisert dette
gjennom en samarbeidsaltale som sikrer partene økonomisk og arrangementsmessig.
Også i år må vi berømme SLMS arrangementsansvarlige Rune Prøven som holder i hele
anangementet på en meget Fofesjonell måte! Fra DSSV koodinerer IGistin Helland vår
innsats med god hjelp fra Anja Høglien og Svein Ame Rudi.

Medlemsturen
Gjennom årene har DSSVS venneturer vært meget populære, og ble også i 2015 fulltegnet
umiddelbafi ener påmeldingsåpning. Det er så tett med påmeldinger til dette arrangementet,
at vi fm neste år kun aksepterer påmeldinger gjenoom SMS eller E-post. Der ved tår vi
«tidsstempling» av påmeldingene, og dokumentert at de som først melder seg på får plass.

I 2015 ble det pga. overveldende interesse arrangert to turer - 29.aug. og 6.sept. - med full
buss hver gang. Turen gikk i Gudbrardsdalen med besøk på noen av dalens perler: Dale
Gudbrurds gård på Hundorp, middelaldergarden RidderSandbu i Vågå og Gammel Kleppe
Sjårdalen i Vågå. Floft vær, dyktige omviserc og guider giorde turene til minnerike
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opplevelser for alle deltakeme. Stor takk til våre egne turverter som også i år var Marit
Askerud og Ivar Olstad.

Msihaugbladet
Det kom ut tre nummer av Maihaugbladet i 2015. Vi legger stor vekt på her å omtale
aktivitetene på museet og våre egne ar.angemente.. Bladel benlttes også av museet, i tillegg
til deres andre kommunikasjonskanaler, for å orientere om alt som skjer og skal skje på og
omking museet.
Første nummer kom i mars, og i tillegg til leder, årsmelding og resultategnskap for 2014,
samt annonsering av årets vennetur, inDeholdt bladet artikler bl.a. om
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Siste frist for å se utstillingen «Lillehammednaleme»
De Gamle Verksteder, lokaler og gjenoppbygging

Vedlikeholdsarbeider i Bygda
Flltting av Norges Olympiske Museum
Om og innredning av 191s-huset i Boligfeltet
og andre notiser

Det andre nummerel kom i juni og inaeholdt bl.a. protokoll lia årsmøtet, forhåndsomtale av
Sankt Hansfeiring og Bamas sommerdag og diverse småfiotiser. «Gardsbruket» på Maihaugen
med bønder, dpehold og dpking avjorda hkk fin omtale. Videre ble det omtalt de mange
filminnspillinger som finner sted på Maihaugen, åpning av ferdig innredet 1923-hus i
Boligfeltet, og ikke minst en stnålende artikkel om Anders Sandvigs visjonære arbeid som
«landskapsarkit€kt». Her b€skives hans fantastiske arbeid med anleggsplanlegging og
arbeid for å forme området til å passe inn med husene og det miljøet de kom fia. Vi&re var
det artikler om sonrnerens utstillinger og arrangementer, sarnt notiser og meldinger.

-

I det siste nummeret av Maihaugbtadet ble følgende temaer omhandlet:
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Anders Sandvigs Museumspris og årets vinnere av denne
Sommerens aktiviteter på museet
Døladag
Trygve Nodbys 8 fu som styreleder
Restarrering aY gamle hus
Diverse åpninger og nyskapninger i 2015

og om DSSVS vemletur og en
Sandvigs fotspor»

flott spesialomvisninp;/-vandring med Monen Jostad i «Anders

Alt i alt omfattet og dekket fuets Maihaugblader det vide spekter av arrangementer, temaer og
saker som berører Maihaugen. Å,rets redaktør lvar Olstad maktet nok en garg å s]diggiøre
det store arbeid socr i løpet av året nedlegges på, av og omking museet og Stiftelsen
Lillehammer Museum. Han har også fått fin hjelp av SLMS modarbeidere i å lage stoffom
museets virksomhet. Takk til lvar, og også til bidBgsytere forøarig, for en flott årgang av
Maihaugbladet!

Torsdågsvennene

[ 22 år har Torsdagsvennene lagt ned et stort og viktig arbeid for Maihaugen, mer enn 40
årsverk siden 1993. DSSV er stolle av den innsatsen de giør. og vi støtter og bidrar så godt vi
kan til aI dette kan fortsette. Museet giør en fin jobb med planlegging og ledelse av det
arbeidet tomdagsvemene utfører- Året i år var spesielt da Ma t Hosar nå tok over ledelsen
etter mange år «under» Kirsti Krekling og Gud Velure. Marit gikk senere over t1l annen
stilling utenfor Maihaugen og SLM, og styringen ble da trygt overlatt til Jan Ove Vasaasen.

Vi takter både Torsdagsvermene og Marit og Jan Ove for fin innsats også i år. og vi ser ftam
til tbrtsatt verdifullt arbeid utført til glede for deltageme og til fordel for Maihaugen fta gan e
og nye to.sdagsvermer! Det ukentlige møtet på torsdagene er for alle en kombinasjon av
meringsfylt aktivitet og hyggelig, sosialt samvær.

InfoÆR
DSSV ønsker å oå ut til medlemmer og andre så bredt som mulig. Vi har derfor lagt vekt på å
forsterke vår kommunikasjon gjennom presse. webside og Facebook. Anja Høglien og Anne
Lise Gjestvang i Dssv-styret har hatt spesielt ansvar for disse områdene.

Spesialomvisning for medlemmetre
tross for kaftige regnbyger og flomvarsel møtte 70-80 venner til en flott og spesialbygd
«Vandring i Anders Sandvigs fotspoo i Morten Jostads regi med besøk i Lykrestua på
Skjål'1unet, Bjømstadtunet, Anders Sandvigs gravsted og Gamokirken. Morter leste utdrag
av Sandvigs egne beskrivelser av bygningene og historiene rundt dem. Vi som deltok fikk en
fin opplevelse på en våt septemberkveld som ble avsluttet med sosialt samvær rundt
kaffekopp og kringlestykke på Kirkestuen,

Til

Maihaugassistentene
Hver gang det er et publikumsarrangement i Maihaugsalen, møter vi hyggelige
Maihaugassistenter. som giø en stor innsats for museet.
De har oppgaver som garderobevaker og billettkontrollører, men skal også holde
rømningsveger åpne og stå til tjeneste for publikum. I tillegg påtar de seg viktige oppgaver
ved de store utendørs arrangemeltene. Takk for at dere stiller opp og på den måten bidrar til
verdiskapning for museet!

Sluttkommentar
Også museumsåret 20 I 5 ble imholdsrikt, spennende og variert. Soirmersesongen ga en
meget gledelig økning i antall besøkende på Maihaug€d. Besøkstallene viser også at
medlemsmassen i DSSV er flittige gi€ster, dette gleder oss!

Samafteidet mellom Stiftelsen Lillehammer Museum.Maihaugen og Lillehammer
kunstmuseum er vi veldig glade for. Vi setter stor p s på at Anders Sandvigs navn igjen er
hedret ved at den nye flotte utstillingssalen har fått navnet «Ande$ Sandvigsalen».
Styret i DSSV vil takke Stiltelsen Lill€hammer Museum og dens leder Josæin Skurdal for et
n).tt utmerket år i den ånd som skal kjennetegne et godt vennskap. Vi møter en
samarbeidsvilje. åpenhet og imøtekommeDhet som vi setter stor pds på. Vi ser med glede

fram imot fortsettels€n. Vi er også spente på, melt kygge og håpefi.rlle om, at også nesten et
heh nytt styre i SLM vil bidra til å fo sette det gode veDnskapet mellom stiftelsen og DSSV!

Vi takker alle vårc medlemmer, de dyktige meda eidere på Maihaugen og alle andre som
har hjulpet oss gjennom året for godt samarbeid og ser ftem til spermende aktiviteter og
opplevelser i 2016!
Lillehammer, 2. mars 2016
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