2018
JANUAR
Haugaland
museene

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum
Haugesund
Billedgalleri
Hiltahuset,
Røvær

Forvaltning
f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

Forskning
f. eks. artikler/foredrag

Digitalisering og katalogisering av foto

Årbok
Foredrag om båtreisende for
videregående

Registrering og vedlikehold

Artikler i jubileumsbok for
Nedstrand kirke

Snekker på museet-loft
Årsmelding, statistikk, regnskap

Restaurering av maleriet «I hagen» av Nikolai
Astrup. Utføres av UIS/Arkeologisk museum i
Stavanger. Støtte frå Haugesund Sparebank

DKS Haugesund 1. klasse
«Det renner gull i gatene»
Vandreutstilling »Rom for alle»
Publisere på Digitalt museum

Fornying
organisasjon/digitalisering
Strategiplan formidling

Folkemusikktreff, 18.1

Katalogisering, revisjon og vurdering av
gjenstander.
Forberedelse av ny utstilling om samlingene.
Reparasjon av trapp Losahuset

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Formidling
f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

Kystbatteriet i Skåredalen

Maktspillet, sende søknader,
seminar Bergen

Strategiplan

Møt museene 1. klasser,
DKS Haugesund, Strikkekafé
Museumskvarteret
Søndagsåpent
Søndagsforedrag
Samlertorg
Skolebesøk

Fornying Losahuset
+formidling

Utstilling åpen for gruppebesøk

Oppsett av utstilling (nytt
moment) om Lars
Håvardsholm

Familieverkstad BAKUFIKU
Kunstpause
Art-ung
DKS Haugesund, Møt museene

Publisering av samlingen på
Digitalt museum.

FEBRUAR

Haugaland
museene

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet

Forvaltning

Forskning

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
SamRog arbeider her.

Årbok

Registrering og vedlikehold

Artikler i jubileumsbok for
Nedstrand kirke

Rydde loft, snekkere på museet, isolere kle loft,
ferdigstille trapp

Barnehager, Maktspillet,
Vinterferieopplegg
Seminar arkeologi
Utstillingen «Tingenes tilstand åpner
Strikkekafe
Museumskvarter
Søndagsåpent
Vinterferieaktiviteter

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»
Reparasjon av trapp Losahuset

Hiltahuset,
Røvær

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted
.Restaurering av maleriet «I hagen» av Nikolai
Astrup. Utføres av UiS/Arkeologisk museum i
Stavanger. Støtte frå Haugesund Sparebank
Registrering kunstboksamling .Arbeidet utføres
av Haugesund folkebibliotek

organisasjon/digitalisering

Digitalisering av foto
Folkemusikktreff 8.2

Renovering av bygninger i Haugeverven (Karma)

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum
Haugesund
Billedgalleri

f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne
Invitasjon Båtreisende Vindafjord
DKS Haugesund «Møt museene»

Fornying

Vandreutstilling »Rom for alle»
Vinterferieaktiviteter
Ukens bilde på Facebook
Aviskronikk
Publisere på Digitalt museum

Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Formidling

Kystbatteriet i Skåredalen

Kjøkkenutstilling, skrive
syngespel i samarbeid med
kulturskule /4H og ungd.lag

Fornying Losahuset
+formidling

Utstilling åpen for gruppebesøk

Oppsett av utstilling av
38(t) pansertårn fra Gimra

Familieverksted BAKIFIKU.
DKS-tilbud – Møt museene

Publisering på Digitalt
museum

MARS
Haugaland
museene

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsundfolke
museum

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum
Haugesund
Billedgalleri

Hiltahuset,
Røvær

Forvaltning

Forskning

Formidling

Fornying

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

organisasjon/digitalisering

Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Årbok

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander

DKS Tysvær.
Møt museene
Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook
Publisere på Digitalt museum

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin
Nettverk seminar fiskeri og sjøfart på Utsira
Registrering og vedlikehold

Gå opp og registrere den gamle
kirkeveien
Folkemusikktreff 15.3

Loft/innrede
Seminar Irland Follow the
Vikings
Katalogisere, revisjon og vurdering av gjenstandar i
utstillinga «Tingenes tilstand»

Renovering av bygningar i Haugeverven (Karma)
Restaurering av sjøhuset på Tonjer

Kjøkkenutstilling,
syngespel

Maktspillet
Utstillingen «Tingenes tilstand»
Strikkekafé
Museumskvarteret
Søndagsåpent
Årsmøte
Barnehager sentralen- skolestua

Fornying Losahuset
+formidling

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Kystbatteriet i Skåredalen

Utstillingen åpen for gruppebesøk

Oppsett av
utstilling(flypropell) fra
flyslipp i Telemark

Restaurering av maleriet «I hagen» av Nikolai
Astrup. Utføres av UiS/Arkeologisk museum i
Stavanger. Støtte frå Haugesund Sparebank
Registrering kunstboksamling .Arbeidet utføres
av Haugesund folkebibliotek
Rydding og vask

Kunsten å bevare, fordrag
for Haugesund Sparebank

Familieverksted BAKUFIKU
Kunstpause
Art ung

Publisering på Digitalt
museum

Besøk fra leirskule

APRIL
Haugaland
museene

Forvaltning
f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring
Felles innsamlingsplan for regionmuseet
Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

Forskning
f. eks. artikler/foredrag
Årbok

DKS Haugesund Vårslepp

Lærerkurs

Vandreutstilling »Rom for alle»

Registrering og vedlikehald Baustad

Vindafjord
museet

Måle stabbur

Ukens bilde på Facebook
Aviskronikk
Publisere samlinger på Digitalt museum

Artikkel i årboka til Tysvær
historielag

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistoriskm
useum

Nye dokument i
utstillingen tollboden
Folkemusikktreff 19.4
Aktivitetssundag Museumskvarteret 1.4
formidlarmøte
Leirskole
Formidlermøte
Aktivitetsdag Vindafjord
Utstillingen «Tingenes tilstand»
Formidlermøte
Strikkekafé, Museumskvarteret
Påskeaktiviteter
DKS Vårslepp

Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Fornying
organisasjon/digitalisering

Open dag Vindafjord, formidlermøte

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin
Vedlikehold og vårrengjøring alle avdelinger
Maling av stabburet i Vikedal, løa på Veien mm.

Nedstrand
bygdemuseum

Formidling
f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»

Renovering av bygninger i Haugeverven (Karma)
Restaurering av sjøhuset på Tonjer
Vedlikehold og vårrengjøring alle avdelinger
Rengjøring og maling av hus

Fornying Losahuset
+formidling

Museumstafett
Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Kystbatteriet i Skåredalen

Opent for grupper

Restaurering av
kommando- bunkeren i
Kvalavåg
Publisering av samlingen
på Digitalt museum

Haugesund
Billedgalleri

Restaurering av maleriet «I hagen» av Nikolai
Astrup. Utføres av UIS/Arkeologisk museum i
Stavanger. Støtte frå Haugesund Sparebank
Registrering kunstboksamling .Arbeidet utføres av
Haugesund folkebibliotek

Familieverksted Bakufiku
Kunstpause
Art ung

Hiltahuset,
Røvær

Rydding og vask
Vedlikehold ute og innvendig

Besøk fra leirskule

MAI

Forvaltning
f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring
Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Haugaland
museene

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet

Forskning

Formidling

Fornying

f. eks. artikler/foredrag

f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

organisasjon/digitalisering

Årbok

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistoriskm
useum
Haugesund
billedgalleri

Hiltahuset

Ny bruk Losahuset

Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook
Publisere samlinger på Digitalt museum

Klargjøring for åpning

Skulebesøk Nessa skule
Museumstafett
Folkemusikktreff 24.5
Skulemuseet i Skjold – invitasjon
Dragseid
Bestilling: Barnehager, Vi fisker
Midgardsormen.
Viking/arkeolog for en dag

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»
Renovering av bygninger i Haugeverven (Karma)
Restaurering av sjøhuset på Tonjer
Vedlikehold og vårrengjøring alle avdelinger
Rengjøring og maling av hus

Utstillingen «Tingenes tilstand»
Åpent etter avtale Dokken/ Ørpetveit/Utsira
Barnehager SFO
Åpent sjøhus på Utsira

Fornying Losahuset +formidling

Utstillingen er åpen søndag til fredag
11- 16 Åpent for grupper

Restaurering av
sambandsutstyr. Sjekk av
GMC lastebil

Familieverksted BAKUFIKU
Kunstpause
Art-ung

Publisering av samlingen på
Digitalt museum

Nordvegen
historiesenter
Karmsundfolke
museum

Skolestovene i distriktet

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander
Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin
Vedlikehold og vårrengjøring alle avdelinger
Maling av stabburet i Vikedal, løa på Veien mm.

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted
Registrering kunstboksamling .Arbeidet utføres av
Haugesund folkebibliotek

Kystbatteriet i Skåredalen

Skolebesøk Røvær Vaktordning torsdag og
søndag fra 22.juni

JUNI
Haugaland
museene

Forvaltning
f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring
Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Forskning
f. eks. artikler/foredrag
Årbok

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistoriskm
useum

Vedlikehold Baustad ungdomshus

Formidling
f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

Fornying
organisasjon/digitalisering

DKS Tysvær Tollbua, Barnehager i Dokken
Invitasjon til ulike opplegg
Skolestovene, Barneaktiviteter i Dokken
Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook, Avisartikler
Tilgjengelig gjøre samlinger på Digitalt
museum

Formidling Tollboden, DKS Tysvær
Vakt i åpningstidene/avtale med grupper
Folkemusikktreff 14.6

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»

Rengjøring og maling av hus

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Kystbatteriet i Skåredalen.

Vikingfestival
Viking /arkeolog for ein dag
Utstillingen «Tingenes tilstand»
Dokken/ Ørpetveit / Hesthammer
Familiedag Ørpetveit
Sommerverter i Dokken
Tilbud til barnehager ,barneaktiviteter
Dokken
Søndagsåpent i skoleferien

fornying Losahuset
+formidling
formidlingsrom Dokken +
formidling

Utstillingen er åpen søndag til fredag
11- 16-Åpent for grupper

Forberede utstilling om
luftkrigen på Haugalandet

Haugesund
Billedgalleri

Familieverksted BAKUFIKU
ART-ung

Hiltahuset,
Røvær

Vaktordning torsdag og søndag

JULI
Haugaland
museene

Forvaltning

Forskning

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

Felles innsamlingsplan for regionmuseet
Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

Årbok

Formidling
f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne
Ukens bilde på Facebook
Publisere samlinger på Digitalt museum

Fornying
organisasjon/digitalisering

Barneaktiviteter i Dokken

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin
Vedlikehold og stell alle avdelinger

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjordmus
eet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum

Vedlikehold Baustad ungdomshus

Vakt i åpningstidene/avtale med grupper
Roots gudstjeneste, 15.7
Sommarguidar 29-30
Viking /arkeolog for en dag

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»

Utstillingen «Tingenes tilstand»
Sommerverter i Dokken
Åpent for grupper på avdelingene
Barneaktiviteter i dokken
Søndagsåpent i skoleferien

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Utstillingen er åpen søndag til fredag
11- 16.Ope for grupper

Haugesund
Billedgalleri
Hiltahuset,
Røvær

Vaktordning torsdag /søndag,
besøk fra leirskolen
Museumstafett

Restaurering av
kommandobunkeren i
Kvalavåg

AUGUST
Haugaland
museene

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum
Haugesund
billedgalleri
Hiltahuset,
Røvær

Forvaltning

Forskning

Formidling

Fornying

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

organisasjon/digitalisering

Felles innsamlingsplan for regionmuseet
Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin
Vedlikehold og stell alle avdelinger
Drift og vedlikehold

Årbok

DKS Vindafjord
Barneaktiviteter i Dokken

Formidlingsrom Dokken,
byggeskikk

Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook
Avisartikler
Publisere samlinger på Digitalt museum

Vakt i åpningstidene/avtale med grupper
Sommarguide veke 31 og 32
DKS Me går på museum
Viking /arkeolog for en dag

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»

Restaurering av sjøhuset på Tonjer
Vedlikehold alle avdelinger

Utstillingen «Tingenes tilstand»
Åpent for grupper på avdelingene
Barneaktiviterer i Dokken
Museumsjazz

Formidlingsrom Dokken +
formidling

Søndagsåpent i skoleferien
Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Utstillingen er åpen søndag til fredag
11- 16 fram til 12.august Åpent for
grupper

Restaurering av
kommandobunkeren i
Kvalavåg

Registrering kunstboksamling .Arbeidet utføres av
Haugesund folkebibliotek

Familieverksted BAKUFIKU
kunst pause
ART ung

Planlegge framtidig
internasjonal
tresnittfestival i Haugesund

Museumstafett Leirskole
Vaktordning tors /søndag

SEPTEMBER
Haugaland
museene

Forvaltning

Forskning

Formidling

Fornying

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

organisasjon/digitalisering

Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Årbok

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook
Avisartikkel
Publisere samlingar på Digitalt museum

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Haugesund
Billedgalleri

Hiltahuset,
Røvær

Formidlingsrom Dokken +
formidling

Drift og vedlikehold
«Møt museene» DKS opplegg 3.kl
Folkemusikktreff 13.9
Leirskole,
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»

Restaurering av sjøhuset på Tonjer
Avdelingene stenges for sesongen
Planlegge innredning av Wrangell-huset

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistoriskm
useum

DKS Vindafjord

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Kystbatteriet i Skåredalen.

Utstillingen «Tingenes tilstand»
Forskernatt, Seniorfestival
Søndagsåpent, Strikkekafe
Museumskvarter Kulturminnedag
Barneh skoler Ørpetveit, åpent for
grupper, Museumstafett

Formidlingsrom Dokken +
formidling

Åpent for grupper

Restaurering av
kommandobunkeren i
Kvalavåg

BAKUFIKU Kunst pause, ART-ung
Forskernatt

Planlegge framtidig
internasjonal
tresnittfestival i
Haugesund

Leirskole 6/7 klasse
Vaktordning tors. /søn. til 10.sept.

OKTOBER
Haugaland
museene

Forvaltning

Forskning

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Årbok

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

Formidling
f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne
DKS Byggeskikk Vandreutstilling »Rom for
alle»
Ukens bilde på Facebook
Publisere samlinger på Digitalt museum

Fornying
organisasjon/digitalisering

Formidlingsrom Dokken +
formidling

Restaurering av bygninger
Planlegging av fotomagasin

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Drift og vedlikehold
Folkemusikktreff 19.10
Leirskoleopplegg
Høstferieopplegg
Utstillingen «Tingenes tilstand»
Strikkekafé
Museumskvarter
DKS -byggeskikk
Høstferietilbud
Kulturnatt

Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»
Planlegge innredning av Wrangell-huset

Restaurering av sjøhuset på Tonjer

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Haugesund
Billedgalleri
Gjenstandsregistrering

Hiltahuset,
Røvær

Kystbatteriet i Skåredalen

Formidlingsrom Dokke +
formidling

Åpent for grupper

Restaurering av
kommandobunkeren i
Kvalavåg

ART -ung, BAKUFIKU, Kunstpause
Museumstafett

Planlegge framtidig
internasjonal
tresnittfestival i
Haugesund

NOVEMBER
Haugaland
museene

Forvaltning

Forskning

Formidling

Fornying

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

f. eks. utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne

organisasjon/digitaliserin
g

Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Årbok

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander
Avhending av gjenstander

DKS Byggeskikk
Juletilbud
DKS Vindafjord Dragseid
BLest -Tysvær

Formidlingsrom Dokken
+ formidling

Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook
Publisere samlinger på Digitalt museum

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet
Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum

Registering
DKS Dragseid 6.kl
Folkemusikktreff
Museumstafett
Julepyntopplegg
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»
Planlegge innredning av Wrangell-huset

Diverse reparasjoner av museumshus

Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum

Restrukturering av samlinger og magasiner og
museets verksted

Haugesund
billedgalleri
Hiltahuset,
Røvær

Gjenstandsregistrering

Presentasjon om tyske
signalpistoler

Utstillingen «Tingenes tilstand»
Strikkekafé
Museumskvarter
DKS -byggeskikk
Kulturnatt

Formidlingsrom Dokken
+ formidling

Åpent for grupper

Restaurering av
kommandobunkeren i
Kvalavåg

BAKUFIKU
Kunst pause
ART-ung Kulturnatt

Planlegge framtidig
internasjonal
tresnittfestival i
Haugesund

DESEMBER

Forvaltning

Forskning

f.eks. gjenstander/bygninger/
katalogisering/bevaring

f. eks. artikler/foredrag

Haugaland
museene

Felles innsamlingsplan for regionmuseet

Nedstrand
bygdemuseum
Vindafjord
museet

Registrering i Primus

Nordvegen
historiesenter
Karmsund
folkemuseum
Bokn
bygdemuseum
Arquebus
krigshistorisk
museum
Haugesund
Billedgalleri

Hiltahuset,
Røvær

Årbok

Digitalisering og katalogisering av foto
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander

Formidling f. eks.
utstillinger/åpningstider/
tilbud til barn/unge /voksne
Juletilbud barnehager
Vandreutstilling »Rom for alle»
Ukens bilde på Facebook
Avisartikler
Publisere samlinger på Digitalt museum

Fornying
organisasjon/digitalisering

Julekveld i Dokken ??
samarbeidsprosjekt

Jul på museet for barnehager
Folkemusikktreff 6.12
Juleopplegg skoler
Katalogisering, revisjon og vurdering av gjenstander i
utstillingen «Tingenes tilstand»

Du grønne - juletilbud til barnehager
Museumskvarter, Juleverksted
strikkekafe

Diverse reparasjoner

Restrukturering av samling og magasiner og
museets verksted

Kystbatteriet i Skåredalen

Åpent for grupper

Restaurering av
kommandobunkeren i
Kvalavåg

BAKUFIKU
ART ung

Planlegge framtidig
internasjonal
tresnittfestival i Haugesund

