
 

           

Styremøte i Falstadsenterets Venner onsdag 15. september 2021 

På Falstadsenteret klokka 18.00 

Møtte: Guri Marjane Sivertsen, Robert Svarva, Otto Solli, Liv Iren Grandemo, Audun Brenne, 

Solveig Hammer, Kirsti Årøen Lein og og Svein Helge Falstad. 

Fra Falstadsenteret: Christian Wee 

Meldt avbud: Marit Nordholmen. 

Møtet startet ved at direktør Christian Wee ga en statusrapport fra Falstadsenteret: 

o Får besøk av 50 museumspersoner fra Museumskonferansen som på går på 
Falstadsenteret og SNK. Museer som jobber med andre verdenskrig. Nettverksbygging. Ulike 
tema. Blant annet Minnestedsprosessen knyttet til Utøya. Ingeborg Hjort. 

o Ansatt kokk ved Falstadsenteret: Kari Anette Tetli fra Markabygda. 

Orienterte videre om hva senteret jobber med: 

o Kommandantboligen. 
o Polin-prosjektet. Europas førstejødemuseum, i Warsawa. 
o Democratic heritage Erasmus, samarbeid med Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Kroatia 

og Spania.  
o Orienterte om besøkstall i sommersesongen, og om den stigende sommeraktiviteten. 

Rekordmange besøkende i museet i år. Langt flere tilbud, nye typer utstillinger. Fra to i snutt til 
4,5 om sommeren. Ni sommerhjelper har jobbet her i sommer. Driftsselskapet har i tillegg hatt 
fire sommerhjelper. 

o Falstad minnelandskap. Utendørs bronsemodell ferdig før jul. Lanseres 8. mai 2022. 

Gjerdeinstallasjonen, en kunstinstallasjon. Testmodellen kommet, og monteres. Beplantes 
med villvin. Vi starter jobben med å planlegge ett bygg eller to der fangebrakkene sto, men 
plass til minimum plass til 250 i en storsal. Innhold skal senteret se på. Skal passe inn i 
Falstad minnelandskap. 

o Strategiplanen. Tiårsplan. Jobbet med i fire år. Visjon 

Sakliste:  

1. Status aktivitetsplan.  
o Rekruttering og synliggjøring. Foreningen registrert i Friskus. Ikke laget side 

på FB. Guri trenger noen bilder. Svein Helge sender. Usikkert om roll-up er 
bestilt. Tas opp på neste møte. 

o Arkivarbeid. Otto: Lite nytt siden sist. 
Rydding i søndre gravfelt og sti til utkikkspunkt. Otto: Stiene i skal ikke ryddes 
i søndre gravfelt i Falstadskogen, kun enkel skogsti. Det ønskes også bedre 
skilting på gravstedene i skogen. Stien på Middagsåsen er ryddet. Stien opp 
er grei. Planlegger videre sammen med senteret hva slags standard stien skal 
ha. Guri etterspør skilting i Falstadskogen på fylket. 
 

2. «Vasking» av medlemsregister. 
o Otto: Fortsatt uvasket.  



3. Falstadfangenes gavestipend. 
o Otto: Sent ute. Må forlenge fristen 14 dager. Plakaten ikke klar. Vi henger 

etter med to tildelinger av priser. Vi prøver å få tildelingen samlet i ett 
arrangement. 
 

4. Eventuelle temakvelder/arrangement framover? 
o Guri: Ingen arrangement Hvor Falstadsenteret har behov for vår bistand. 

Venneforeningen har ingen egne planer foreløpig.  
 

5. Innhold høstens Vennebrev 
o Årets tildeling Falstadfangenes gavestipend 

o Leders spalte 

o Direktøren spalte 

o Historisk sak En fangehistorie? 

o 100 år siden Murbygget ble tatt i bruk? 

o Noe om eller fra Unge Falstadvenner 
o Christian med statusrapport fra Falstadsenteret. 
o Stien til Middagsåsen er ryddet.  

 
6. Eventuelt. 

o Liv Iren: Forslag om bod på Førjulsmartnan. 
Guri bestiller bod og snakker med Falstadsenteret om å selge varer fra 
museumsbutikken. Må ha roll-up klar til det. Førjulsmartnan er 26.-27. 
november. 

 

Møtet avsluttet klokka 19.00. 

Sekretær: Svein Helge 

 

 


