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Velkommen til en ny sommer
på Migrasjonsmuseet!
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Kjære medlem!
Nå er venneforeningens eget årsmøte gjennomført. Det møtte
opp mange medlemmer, og en del av disse er også medlemmer av Hamar lodge av Sons of Norway. Lodgen har en naturlig plass på museet, det er mange frivillige hender i SoN
som tar et tak, og alle har vi en ting felles, både lodgen og
venneforeningen; vi liker museet og vil gjerne bidra med
innsats for å sikre at museet er liv laga.
Ellers var nok mange nysgjerrige på å delta på temaaften samme kveld for å høre Dag Raaberg, direktør på
Norsk Skogfinsk Museum, snakke om skogfinnenes utvandring fra Savolaksområdet til Skandinavia på 15- og 1600-tallet. Skogfinnenes historie er meget spennende, og dessuten var det imponerende at han
ikke brukte manus til denne fyldige presentasjonen. Venneforeningen
vil by på nye temaaftener i tiden som kommer.
Museet tjuvstartet sommersesongen med arrangementet
Museumsnatt den 20.mai. Var du med?... Og vi ruster oss til en
interessant sesongåpning med nye utstillinger og et spennende
sommerprogram. Spesielt ser vi fram til å oppleve utstillingen
«Nordmenn i Latin-Amerika». Det er nemlig ikke bare Nord-Amerika
som har tatt i mot innvandrere fra Skandinavia. Her vil vi ved hjelp
av rike bildedokumentasjoner få synlige bevis på nordmenns innflytelse på latin-amerikansk kultur, og hva denne eksotiske verdensdelen
har betydd for kulturformidlingen til vårt eget land.

Vi ønsker dere alle
vel møtt til åpningen,
og en herlig sommer!
Fra styret i Venneforeningen.
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Tidsskrift for
Migrasjonsmuseets Venner.
Utgis 3-4 ganger i året.

Kjære lesere
Som leder i Venneforeningen ønsker jeg
gamle og nye venner velkommen til å lese sommerutgaven av Brev hjemmefra, vårt eget medlemsblad. Men venneforeningen har også egen hjemmeside. Adressen er fortsatt: www.numv.org
Velkommen inn og se på siden, og kom gjerne
med forslag til endringer.
Ellers vi vil gjerne ha din hjelp til å fylle bladet
med interessant lesestoff. Har du idéer, spørsmål eller ønsker om emner vi kan ta opp, så
send en mail eller ta en telefon til redaktøren.
Se kontakt-informasjon på neste side.
Hilsen Bendichte

Forsidebildet:
Crab Apple treet i full blomst foran den
nykalkede Gunderson-stua.
Migrasjonsmuseet, juni 2016.
Foto: Leif Arne Holen
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Redaktør: Erling Hesjadalen
E-post: er-hesja@online.no
Telefon: 920 83 289
Har du ideer om emner,
eller kanskje du har lyst til å
skrive noe selv?
Ta kontakt pr. e-post:
er-hesja@online.no

eller skriv brev:
Postadresse:
Migrasjonsmuseets
Venner
Ingrid Semmingsens v. 10
2312 Ottestad,
Merkes: Brev hjemmefra.
Telefon museum: 62 57 48 50
Hjemmeside:
www.numv.org
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Ny stor utstilling:

Nordmenn i Latin-Amerika
Den 18. juni 2016 åpner museet
en ny stor utstilling om norske
utvandrere til Latin-Amerika.
Den tar for seg hele LatinAmerika, fra Rio Grande del
Norte til Tierra del Fuego.

Kom og se en utvandrerhistorie
som er lite kjent her i landet!
Utstillingen åpner lørdag 18. juni
2016 kl. 13.

Utstillingen er en del av et større forsknings- og formidlingsprosjekt:
«Desired immigrants – Frustrated Adventurers? Norwegians in Latin
America, 1820 – 1940».
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Oslo, og har fått
støtte frå Norges Forskningsråd. Du kan lese mer om prosjektet på
hjemmesiden: http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/nor -latam/
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Migrasjonsmuseet begynner gjenreising av

BJØRGO-INGVALSON HUSET
på museumsområdet på Åkershagan
Huset ble bygget i nærheten av Highland, Iowa, i 1902, for Gunvald og
Mari (Tollefsrud) Ingvalson. Byggherre var Iver Takle, en 2.generasjons
innvandrer fra Norge. Familien Ingvalson flyttet fra gården en gang rundt
1916. Da overtok Bjørgo-familien huset; først Elias og deretter hans sønn
Lloyd, derfor er huset også kjent som "Bjørgo huset."

Bjørgo-Ingvalson huset, ca. 1922, på den tiden hjemmet til Elias Bjørgo.
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Bjørgo-familien samlet foran huset ca. 1930.

Bjørgo-Ingvalson huset ble valgt ut til museets samling av Vesterheim-kurator
Emeritus Darrell Henning. Denne spesielle bygningen vil representere en typisk
norsk-amerikansk arkitektur.

Etter at huset ble donert til museet, sto det tomt i noen år mens museet samlet de
nødvendige midler for å flytte det til Norge. I mellomtiden ble huset undersøkt av
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etnolog Jorunn Gunnestad, som dokumenterte hver eneste detalj, ned til spikerhull i veggene (Gunnestad er i dag ansatt ved Anno museum, avd. Glomdalsmuseet).
Så, i 2007, ble bygningen demontert av Brian Betteridge fra Decorah, Iowa, som
tidligere hadde flyttet kirken fra Minnesota til museet. Huset ble lagret i en kontainer før det ble sendt til Norge fire år senere. Siden har det ligget lagret på museet i påvente av nødvendig finansiering.
Men i 2013 fikk museet en arv; en testamentarisk gave fra Mary Embertson Trust
of San Diego, California. Dette gjorde det mulig først å fullføre gjenreisingen av
Leet-Christopher skolen som ble gjenåpnet i juni 2015, samt endelig å starte prosjektet med gjenreisingen av Bjørgo-Ingvalson huset.
I tillegg har museet dratt nytte av at Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen i 2014 for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Ordningen innebærer at staten gir et tillegg på 25 % av gavebeløp på over kr. 100.000. Museet sendte en søknad om tilskudd på basis av arven
og fikk gladmelding om at museet hadde blitt innvilget hele 289 000 kr i matchende midler fra Kulturdepartementet.
Det er dette som gjør det mulig å begynne gjenoppbygging og rehabilitering av
Bjørgo-Ingvalson huset. Hele prosjektet er fortsatt ikke fullfinansiert, men såle
vil bli støpt på denne siden av sommeren og grunnmuren vil bli satt opp til høsten.
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Helt siden grunnleggingen av museet i 1955, har et av museets mål vært å etablere en permanent utendørs utstilling som illustrerer de norske bosettingene i den
amerikanske Midtvesten.
Intensjonen har vært å bruke disse bygningene som et utgangspunkt for å fortelle
den mangefasetterte historien om den norske diaspora til Nord-Amerika og verden. I tråd med museets visjon er det i dag gjenreist to tømmerhus, en låve, to
mindre uthus, Oak Ridge-kirken og Leet-Christopher skolen. Nå gleder vi oss til
å få på plass siste tilskuddet: Bjørgo-Ingvalson huset fra Iowa.
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Venneforeningens virksomhet i 2015-2016
Styrets sammensetning er den vi kan lese på siste siden i denne utgaven. Under
valget på årsmøtet den 14. april ble samtlige representanter gjenvalgt i de samme
vervene for en ny periode.
Styret hadde til sammen 6 styremøter fra januar 2015 til mars 2016. Mye gikk til
forberedelse av 25års jubileet den 14. juni 2015. Grilling på museet, rusletur med
omvisning i hus og utstillinger, utdeling av jubileumsberetningen (skrevet av A.
Gunnestad) til de innbudte og konsert i kirken. Styret har også i denne perioden
arrangert temaaftener. Dette har vist seg å være populært, for mange møter opp.
I aktivitetsplanen for 2016-17 vil venneforeningen bl.a. gå igjennom vedtektene
før årsmøtet i 2017 og spesielt se på styrets oppgaver. Det kan også være aktuelt
å sørge for at styret selv kan ha mulighet til å konstituere seg hvis det er nødvendig å bytte verv innad i styret. Og styret vil oftere benytte telefonmøter og Skype
slik at møtedeltakelsen kan styrkes.
Økonomien er stabil. Årsregnskapet for 2015 viste et positivt resultat på 11.435
kr, og pr 31.12.2015 stod det 15.357,66 kr på konto. På årsmøtet ble det bestemt
at kontingenten pr. medlem fortsatt skal være 200 kroner. I budsjettet som ble
lagt fram var det ikke foreslått noen gaver til museet i 2016. Kontobeholdningen
bør foreløpig stå urørt til arrangementet med FNMs årsmøte høsten 2016 er vel
overstått.
Det har også vært en økning i innbetalt medlemskontingent fra ca 12.000 i fjor til
16.750 det siste året. Og det er bra. Kanskje var det purringen på kontingenten
som gjorde dette positive utslaget, men medlemsmassen har også økt. Nå er vi
over 100 medlemmer.
Det har også vært en økende
interesse for hjemmesiden og
for siden vi har på Facebook.
Vi er en offentlig gruppe som
kaller seg Migrasjonsmuseets
Venner, og vi har for tiden 26
medlemmer. Men vi er også
sikre på at dette tallet kan økes hvis flere av medlemmene som allerede er medlemmer i gruppa, kan invitere andre.
Venneforeningen ga ut 3 utgaver av Brev hjemmefra i 2015.
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FNM besøker Hamar i september
Det har vi nevnt ved flere anledninger. Årsmøtet til FNM vil bli holdt i Migrasjonsmuseets lokaler lørdag 18.sept. Årsmøtedelegatene vil ellers være Venneforeningens gjester denne helga og vil bli vist rundt i museets bygninger og utstillinger, og også besøke Atlungstad Brenneri, Domkirkeodden og Jernbanemuseet. Det er første gang i FNMs historie at de besøker innlandshovedstaden. Nå
vil venneforeningene i disse nevnte museene få en god anledning til å vise andre
av landets venneforeninger hva vi har å skilte med.
Vi må presisere noe som ble nevnt i forbindelse med utsendelsen av giroene for
årets kontingent. Selve årsmøtet er et lukket arrangement som bare delegatene fra
FNMs venneforeninger får delta i. Men det vil holdes åpent denne lørdagen også,
så det er selvsagt lov for alle å besøke museet. Kulturminnedagene som holder på
i en uke avsluttes også denne helga, så det er naturlig at også dette vil bli markert
på en eller annen måte.
FNM er en organisasjon for muséenes venneforeninger og skal formidle medlemsforeningenes innsats til publikum og til offentlige organer og være vakthund
og pådriver på medlemsforeningenes vegne. FNM skal videre være rådgiver ved
etablering av foreninger og lag og være en effektiv kontaktformidler mellom
medlemsforeningene. FNM ble stiftet 10.mai 1997 Antall tilsluttede venneforeninger er mer enn 50. Alt arbeid i FNM skjer på frivillig basis.
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Returner til:
Norsk Migrasjonsmuseum
Ingrid Semmingsens v. 10
2312 Ottestad

Styret
i Migrasjonsmuseets Venner 2016
Migrasjonsmuseet

Åkershagan, 2312 OTTESTAD

62 57 48 50

Leder:

Bendichte O. Nymoen

Tokstadvn. 7a, 2312 Ottestad

482 77 078

Nestleder

Arne Thobru

Svenskevegen, 2436 Våler i Solør

908 24 512

Sekretær:

Finn Brobakken

Øverrovegen 421, 2838 Snertingdal

478 24 296

Kasserer:

Istvan Csisár

Vestregate 10, 2315 HAMAR

907 67 510

St.medlem:

Anders Gunnestad

Tommelstadveien 26, 2319 HAMAR

918 35 919

Andreas Sølvsberg

Kåshagveien 64, 2380 Brumunddal

482 91 246

Einar Arntzen

Rundvegen 15, 2312 Ottestad

944 88 189

Liv Aunan Botten,

Kongsveien 154, 2322 RIDABU

478 13 734

Erling Hesjadalen

Risbakkveien 71, 2770 JAREN

920 83 289

Henrik Skåden

Ellevsæterveien 192, 2380 Br.dal

995 40 180

Arne Rønningstad

Karlsvogna 55, 2315 HAMAR

415 23 467

Erling Hesjadalen

Risbakkveien 71, 2770 JAREN

920 83 289

Varamedlem:

Valgkomite:

Redaktør:

Styret kommer med en liten oppfordring om å verve flere medlemmer til venneforeningen – vi
har plass for alle, både aktive og passive medlemmer. Kontingenten er kr. 200,- pr. år. Send innmelding til migrasjon@annomuseum.no eller til kasserer Istvan Csisar: se postadressen ovenfor,
eller på epost: i-csisar@online.no
Alle medlemmer har gratis inngang på museet, og mottar medlemsbladet 3 ganger i året.
I tillegg er dere velkommen til å støtte museet med små og store dugnadsoppgaver.
Hvis du ønsker å motta «Brev hjemmefra» direkte i epostboksen, så send epost-adressen din til
migrasjon@annomuseum.no og merk eposten «Brev hjemmefra»
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