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Nyhetsbrev          Februar 2023 

 
Marianne Andresen fortsetter å støtte FNM som hun grunnla 

FNM har mottatt et tilskudd på kr 100.000 til Marianne Andresens tidligere etablerte gavefond. 

Hennes store generøsitet gjør oss i stand til å blant annet å være engasjert i både nasjonal og 

internasjonal virksomhet. Marianne Andresen er spesielt opptatt av at midlene skal brukes til fortsatt 

medlemskap og deltagelse i World Federation of Friends of Museums, WFFM, der hun selv var 

aktiv i svært mange år og som grunnleggelsen av FNM er inspirert av. Vi er svært takknemlige for 

samarbeidet med Marianne Andresen. 

 

Årsmøtet 8-10 september 2023 
FNM ser frem til årsmøtet 2023 som i år blir avholdt med Venneforeininga Ryfylkemuseet som lokalt 

vertskap. Dato er fredag 8. til søndag 10. september 2023. Program og relevant informasjon om 

sted og overnatting vil komme utover våren.  

Hegra Festnings venner skulle vært vertskap denne gang, men praktiske årsaker ledet til at 

årsmøtet her dessverre måtte avlyses. Vi håper å komme til Hegra neste år. 

 

Spørreundersøkelsen 

FNM vil gi en stor takk til dere som tatt dere tid til å fylle spørreskjemaet som ble sendt ut rett før jul.  

Det er kommet svar fra 14 av våre 64 venneforeinger. Svarene er oversatt til engelsk, organisert og 

oversendt til Rene Faure, president i Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées, 

FFSAM. Som oss er de medlemmer av og aktive i World Federation of Friends of Museums, WFFM.  

Ca. 10 land deltar i denne undersøkelsen som innholdet fire hovedpunkter:  

-Forholdet mellom venneforeningen og museet. Har venneforeningen en gjensidig avtale med museet? 

-Venneforeningen og publikum. Hvordan oppmuntrer venneforeningens medlemmer til å besøke museet? 

-Venneforeningens rolle i å oppnå omtale for museet 

-Yngre medlemmer. Har venneforeningen en egen gruppe yngre medlemmer? 

Dette er problemstillinger også FNM er meget opptatt av.  Det er å håpe at spørsmålene også kan 

være en inspirasjon og stimulere til diskusjon i styrer og blant medlemmene. FNM ser frem til å 

studere svarene nærmere og vil formidle resultater og tanker videre til våre medlemmer. 

 

Se Kulturvernforbundets arrangementoversikt 
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Søk støtte og bli med på Kulturminnedagene 2023!  

Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er et samarbeid med Spa-

rebankstiftelsen DNB som gir opp til 20.000,- i  støtte til arrangører av Kulturminnedagene som øns-

ker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge  i sine aktiviteter. Søknadsfristen for disse midlene 

er 21. april. Har dere gode ideer til et arrangement eller har dere allerede planlagt et arrangement i 

tidsrommet 2. – 10. september kan dere søke støtte her: www.kulturvern.no/kulturminneda-

gene/sok-stotte/  Gratis banner til kulturminnedagene Husk å registrere deres kulturminnedags-

arrangement på vår arrangementsoversikt. De 100 første arrangementene som registreres på vår 

oversikt får et stort og flott kulturminnedagsbanner til markedsføring av sitt arrangement. Dere kan 

registrere deres kulturminnedagsarrangement her: www.kulturvern.no/kulturminnedagene/logginn/  

Er det noe du lurer på kan du kontakte Kulturvernforbundet og prosjektleder Odd Hesselberg på 

mail odd.hesselberg@kulturvern.no 

 
Årets Venneforening 2023 

Siden 2017 har vi årlig delt ut diplom for Årets venneforening. Bakgrunn er at FNM ønsker å frem-

heve venneforeninger vi synes gjør en god jobb i lokalsamfunnet.  

En måte å verdsette foreningenes innsats på er ved 

hvert år å utpeke Årets Venneforening.  Prisen kan 

tildeles for en samlet vurdering av innsats gjennom 

mange år eller for konkrete tiltak gjennomført siste 

år.  Alle medlemmer kan sende inn begrunnede for-

slag. Styret kunngjør og fastsetter frist for innsen-

ding. Styret behandler innkomne og egne forsalg og 

treffer beslutningen.  Prisen deles ut på årsmøtet. 

Årets Venneforening mottar diplom og hederlig 

omtale. Send forslag til Årets venneforening 2023 til 

fnmuseum@gmail.com  innen   1. juni 2023. 

Tidligere mottakere av Året Venneforening er   

2022 Kongsvoldtunets Venneforening,  

202/2021 Domkirkeoddens Venner  

2020/2021 Romsdalsmuseets Venner 

2019 Lillehammer Museums Venner    

2018 Trøndelag Folkemuseums Venner   

2017 Huseby gårds venner  

      

 

Nina Takvannsbukt med diplomet Årets Venneforeninge 2022             
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Regionale møter 

FNM har hatt stor glede av å avholde regionale møter. Formålet er få informasjon om lokale 

venneforeningers arbeid og diskutere aktuelle problemstillinger, samtidig som vi inviterer andre  

venneforeninger i regionen. Flere fra FNM styret deltar og gir en bred prestasjon av FNMs bakgrunn 

og arbeidsområder.   

Vi hadde et vellykket møte i Trondheim 2020, videre regionale møter i Sigdal og i Asker.  Et møte 

på Hadeland i juni er under planlegging. Nå håper vi å få til et møte i Bodø etter påske.  

Møtene avholdes en lørdag fra kl. 10-16 og er gratis. FNM invitere til en lett lunsj. Det praktiske 

organiseres av FNM. Men, vi har behov for hjelp med kontakter til lokale venneforeninger. Som 

møtelokale er det alltid hyggelig når vi får plass i et av Museene. 

Er det noen av venneforeningene i de tre nordlige fylkene som kunne tenke seg å være behjelpelig 

med å arrangere et lokalt/regionalt møte. Ta kontakt med fnmuseum@gmail.com  eller sekretær 

Anne Asserson anne.asserson@gmail.com 

.  

Varordfører i Sigdal, Bård Sverre Fossen 

 

       Besøk i Theodor Kittelsens hjem, Lauvlia.                                             

 

Jubileumsboken «Gode museumsvenner i 25 år» Skulle dere ønske flere eksemplarer, enten til 

museet eller til å gi bort, sender vi gjerne. Pris kr 250 + ca. 100 frakt. Ta kontakt med Einar Raastad 

fnmuseum@gmail.com 

 

På vegne av FNMs styre,  Anne Asserson, sekretær 
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