Støren Museum og Historielag
Aktivitetsplan 2021
Vi har nå kommet midt i juni, men har ennå ikke holdt årsmøte på grunn av
«pandemisituasjonen» vi fremdeles er inne i, men vi håper at årsmøtet kan
avvikles i høst. Aktivitetsplanen vår bærer preg av dette. Flere av prosjektene
våre for 2021 er allerede avlyst.
Flere store prosjekter vi arbeidet med i 2020 videreføres til 2021. Vi har derfor
ikke engasjert oss i «nye» prosjekter, men vil arbeide videre med de tidligere
prosjektene våre.
Vårrydding inne og ute, vasking i Raulåna og Klokkarstua.
Vedlikehold av Klokkarstua. Her er det mye å ta tak i: omramming av vinduene,
råte i tømmerveggene, forvitring av murpipene oppe på taket, skadeinsekter i
deler av tømmeret. For å bekjempe skadeinsektene har vi engasjert firmaet
«Pelias Norsk Skadedyrkontroll». Vi håper å bli kvitt insektene i løpet av
sommeren.
Opprusting/ombygging av tømmerlåven. Prosjektet videreføres i 2021.
Historiske vandringer: Vi hadde planer om å gjennomføre tre vandringer i år,
men på grunn av pandemien har vi allerede avlyst to av vandringene. Vi håper
at en av vandringene våre kan gjennomføres i høst.
Åpent hus på museet 17. mai ble avlyst.
Børs Marked: Deltagelse på markedet med en gjettekonkurranse håper vi lar
seg gjennomføre i høst.
Råteskader i kjelleren i Raulåna: Kommunen har ennå ikke gjort noe med
problemet. Vi må bare fortsette å ha prosjektet i aktivitetsplanen vår.
Hermann Aune: Arbeidet med registrering av bøker og dokumenter fortsetter i
2021.
Hjemmesida vår: Vi må nå forsøke å få gjennomført en skikkelig oppdatering av
hjemmesida vår i løpet av dette året.
Fotografering av inventar/gjenstander på museet: Fotograferingen er ferdig,
men vi har ennå ikke fått til en skikkelig gjennomgang av fotoene for å se om
det skal suppleres med flere foto.
Vi vil gjennomføre registrering av nye bøker , gjenstander og tidsskrifter på
museet i løpet av dette året.
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