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Saksfremlegg
1.

På avdelingen i Flekkefjord er arbeidet med krambua kommet i gang igjen,
progresjonen er veldig god. Solstrand ligger nå i Risør. De siste råteplanker blir nå
skiftet ut, og skøyta vil bli klar i god tid til sesongstart. Disse to prosjektene vil ta en
del ressurser i første halvår.

2.

I mars har vi DKS-opplegg i samarbeid med Sørlandets kunstmuseum og i april
kommer Sørlandsutstillingen til Flekkefjord museum.

3.

Samlingsforvaltning vil ha et særskilt fokus hos Flekkefjord museum i tiden som
kommer. Ellers er det forberedelser til sommerens begivenheter, både utstillinger og
aktiviteter i forbindelse med grunnlovsjubileet.

4.

Setesdalsbanen – ad. rullende materiell:
a.

Lok 5:
Dreiing av nye stagbolter påbegynt/under arbeide
Ferdig uttak av 120 kjelerør
Fortsatt uttak av gamle bolter, for endelig tilstandsvurdering av hele
fyrkassen.
Foreløpig inspeksjon av kjele, viser prognose på 15 år

b.

Lok 6:
Påbegynt lakking
Diesellok:
Reparert lekk radiator

c.
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d.

Dieselmotorvogn:
Overhalte av startere kommer på plass
Rev. plan for vognen utarbeidet (hovedrevisjon før sesongen)
Overhaling av radiatorkraner

e.

5.

Vogn Co 335:
Vognen blir utbedret etter en lengre påleggsliste (stag, løse seter, panel
med mere)
Setesdalsbanen ad. Banearbeide:
Avsluttet med rep. av planovergang Steinsfoss.
Gjennomgang av grøfter stikkrenner
Rydding av kratt

6.

Museet ved direktøren deltatt på Museumsforbundet samling ang. Museumsforbundets
strategi for arbeidet fremover.

7.

Ny By og brannhistorisk utstilling åpnet i rådhuset i Kristiansand.

8.

Det skjer mye på museumsfabrikken på Sjølingstad akkurat nå, med mange flotte 8.
klassinger på omvisninger og verksted. I tillegg planlegger vi fargerik strikkeutstilling
og fokuserer på norsk ull og garnproduksjon gjennom foredrag og omvisninger.

9.

Søndag 24. november åpnet Gimle Gård dørene for besøkende under
førjulsarrangement på Gimle. I løpet av fire timer besøkte nesten 1000 personer
lystgården, omtrent dobbelt så mange som året før!

10. Søndag 1. november ble Kristiansand museums store arrangement "Førjulshygge på
museet" arrangert. Det var fint vær og et variert program. Besøkstallet ble rekordhøyt,
2500 personer, og til tross for at det meste av maten ble utsolgt alt for tidlig bar
arrangementet preg av å være hyggelig.
11. I ukene før jul tok tradisjon tro Kristiansand museum imot distriktets skoleklasser og
barnehagegrupper på kulturhistoriske julevandringer i Bygaden. Mange av museets
ansatte var involvert, og små og stor lot seg fascinere av julas mange tradisjoner.
12. I januar og begynnelsen av februar har Kristiansand museums håndverkere vært aktivt
med i bygging av By- og brannhistorisk utstilling til det nye Rådhuset. Andre ansatte
har også bidradd i ulike faser av utstillingsarbeidet.
13. Midlertidig stilling som restaureringshåndverker er lyst ut (søknadsfrist 21. februar) og
det rekrutteres også internt registrator i engasjement ut 2014. Begge stillingene
finansieres gjennom tilleggsbevilgninger øremerket samlingsforvaltning.
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Program fremover:
Sjølingstad Uldvarefabrik


Vinterferieaktiviteter med aktiviteter for små og store 3.-5. mars: kl. 11-15 Omvisning
for barn kl. 13 mandag og tirsdag



Strikkekafe 5. mars kl. 11 – 15



Kl. 12 Utstillingsåpning med fargeforedrag av Lone Arnsted Kl. 13 Omvisning i
fabrikken med tema garnproduksjon.



Fargerik strikkeutstilling med Lone Arnested og Bodil Nilsen Hodne vises fra 5. mars
– 15. april.



Strikkekafe onsdag 2. april kl. 19



Foredrag om norsk ull og garnproduksjon av forfatterne bak boka Ren ull: Tone
Skårdal Tobiassen og Ingunn Grimstad Klepp.



Omvisning i fabrikken med tema garnproduksjon.



Påskeaktiviteter på fabrikken



13.-15. april: Palmesøndag kl. 12-16, man og tirs kl. 11-15



Bunadkafé 6. mai



Sommersesongen starter 15. juni med utstillingsåpning

Kristiansand museum


30. mars har stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum årsmøte på Kristiansand museum.
Avdelingsleder og historiker Birgitte Sørensen holder foredraget "1814 –
omveltningenes år".



29. april er det dugnad på Kristiansand museum, Kongsgård. Alle som har lyst til å ta i
et tak er velkommen!

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS
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