LandsByen Næringshage – nøkkel til nettverk og innovasjon !

NETTVERKSPOST
august 2008
FRA LANDSBYEN
NÆRINGSHAGE, 2/08

Kvinnelige bygningsvernere , etablert
19.05.08
Siden sist:
25 kvinner fra 6 kommuner har tegnet
seg som medlemmer i det første
nettverket for kvinnelige
bygningsvernere. Nettverket ble etablert
i Landsbyen Næringshage i regi av
Kvinnovasjonsprosjektet, 19.5.08.
Siste tema var en flott fagekskursjon til
Gurihus 21.6.08 med temaet Gamle
stauder og ville vekster på tunet
v/Mai Slettum, Torbjørn Høitomt og
Bodil Ulimoen. 12 deltok!
I nettverket kan du delta på
temakvelder, fagekskursjoner, gi og få
informasjon om bygningsvern, delta i
lokale prosjekter, motta
nettverksposten, markedsføre deg i
Profilheftet, gi og få fagkunnskap,
knytte viktige kontakter og samarbeid

og ha rollemodeller for inspirasjon og
utvikling!
Nettverk gir:
-kontakter
-mangfoldiggjøring – større spredning
-kunnskap
-venner
-omtanke, kjærlighet
Aktuelle temaer for høsthalvåret-08:
- Hvordan har kulturlandskapet endret
seg? Miljøer knyttet til gamle boplasser
og gardsbruk.
-Dekor, overflatebehandling og
restaurering
-Tettstedsutvikling – historien som kraft
for utvikling !
Neste nettverkstreff:
Mandag 1.september, kl. 18.00- 21.00,
Adm.bygget på Lands Museum.

LandsByen Næringshage – nøkkel til nettverk og innovasjon !

Temaer:
Endringer i kulturlandskap,
historisk tilbakeblikk, v/ Dag
Lindbråten. Miljøer knyttet til
gamle boplasser og gardsbruk v/ Geir
Høytomt.
Enkel servering.
Informasjon og tips:
-Studietrapp i bygningsvern ?
Et mulig utdanningssamarbeid mellom
Museet, Landsbyen Næringshage, OPUS
Land, Prosjekt Kompetansemotor og
Fortidsminneforeningen i Oppland !
-Ny medarbeider på Bygningsvern i
Oppland fylkeskommune: Monica Anette
Rusten.
-2009 er Kulturminneåret ! Hvordan kan
nettverket bidra til å markere dette?
-”Byggeskikkveileder for Land og
Hadeland” v/Lands Museum
-Randsfjordmuseene avd. Bygningsvern v/
Dag Lindbråten kan bistå med rådgivning
innen bygningsvern, tlf. nr 61 11 06 87
-”Handlingsplan for kulturminner”
v/Fylkeskommunen
-”Tradisjon Tro”, v/ Stig Solbakken,
bygningsdelbank: materialer til
restaureringsarbeid.
-Nytt landbruksstudie i høst;
Landbruksøkonomi, 15 sp, HiL/ FM /
OFK. Kan vi få til en lokal gruppe?
Kontakt:Torgei Onsrud / Oddbjørn
Snøfugl tlf.nr.90 13 68 87
Kontakt:
Ann-Kirsti Seiersten, 47 23 14 60
prosjektarbeider

