AMinfo 25
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Vellykket Matløype på Ullandhaug

Direktørens møteplan
UKE 41
Tirsdag 6. oktober:
08.30–10.00: Allmøte
12.15–14.00: Ledermøte
Torsdag 8. oktober:
09.00–14.00: TLG
Fredag 9. oktober:
Hele dagen
Hjemmekontor

Referater fra møter
Referater fra ledermøter og
museumsrådet er nå lagt ut på
ansattsidene. Referatet legges
rutinemessig ut på intranettet
samme dag som møtet er
avholdt. http://ansatt.uis.no/
raad_og_utvalg/arkeologisk_museum/article14153-5034.html

Informasjon og
bidrag til Am-Info
leveres per e-post til
ams-info@ark.museum.no
eller i posthyllen til
Asta J. Jøssang.
Merkes «Am-Info»

Matløypa på Ullandhaug var en stor suksess! Til tross for dårlig værmelding og mange konkurrerende arrangementer var det hele 550 besøkende innom på Jernaldergarden.
Totalt anslås det at cirka 1000 mennesker
gikk løypa på Ullandhaug; Botanisk hage
hadde 300 besøkende, Økologisk gård 600
–700, Måltidets hus cirka 250, Ullandhaugtårnet talte ikke mennesker, men
antall solgte vaffelhjerter, og endte opp
på 200 stk. Økologisk gård har aldri hatt
så mange besøkende på en dag før! - Nifts
mange, ifølge Jostein på Økologisk gård.

På Jernaldergarden sto husfruen og gardens folk opp klokken grytidlig for å tilberede fem lam i kokegrop - maten holdt så
lenge det var opphold.
Olle fortalte om Mat i forhistorien, og
Hafrsfjord-vikingene hadde kampoppvisning.
Matløypa blir garantert gjentatt neste
år!

Allmøte tirsdag 6. oktober kl. 08.30
På allmøtet i morgen vil som kjent rektor Aslaug Mikkelsen delta. Foruten
å bli litt mer kjent med museet og museets folk, ønsker hun å ta opp
temaer som implemteringen av AM i UiS, med hovedvekt på forskning og
forskningstid.
Saksliste allmøte: 1
 ) Referat Museumsråd
2) Rektor Aslaug Mikkelsen orienterer
3) Spørsmålsrunde
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Høstferieuka

på Arkeologisk museum

http://ansatt.uis.no

Hvem kan svare på hva?
Listen over hvem som gjør hvilke oppgaver
på AM er nylig blitt oppdatert. Ved feil eller
mangler kontakt museumsadm. ved Asta.
G:\AM\fellesomrade_for_brukerne\Maler_(office)\
Museumsadm

Kjempefornøyd
Jeg har nettopp sagt takk for nå til en kjempefornøyd 10-klassing som har vært i yrkespraksis her
på museet. Stian Søllesvik Qvam haddet et sterkt
ønske om å være på museet for å finne ut mer om
fagområdene våre og å bli kjent med museet. Han
har vært med i felt og vært innom alle avdelingene.
Han var svært takknemlig for å ha fått vært her, og
jeg tror at det er god mulighet for at vi ser ham igjen
som konservator her en dag. Tusen takk til alle
dere som velvillig har tatt imot ham i avdelingene.

ellen.b.nedrehagen@uis.no

Etterlyses!

5.-9.okt.
kl 11–15
MANGE SPENNENDE AKTIVITETER
HVER DAG FRA KL. 11.00–15.00
✘ Vi markerer det internasjonale
naturﬁberåret og lager
vennskapsbånd av lin og hamp
✘ Reis bakover i tid med vår
tidsmaskin
✘ Besøk en steinalderboplass
✘ Gå på skattejakt
✘ Kle deg ut som en viking

www.arkeologiskmuseum.no

Barn i alderen 7-14 år, med glimt i øyet og brede
smil, klar til dyst mot blitsregnet. AM sender hver
sesong ut aktivitetstilbud til skoler i hele Rogaland
fra klassetrinn 1 til 10. Vi ønsker å fornye bildesamlingen vår med fine (eller kule) illustrasjonsbilder. Det må legges til at aldersgruppen 10-14
år er særs ettertraktet, da spesielt tenåringer
med akner på haken. Sitter det noen nær denne
beskrivelsen ved middagsbordet ditt eller i nabohuset – gi lyd til: Ellen Bøe Nedrehagen tlf. 32606
eller Siri Pedersen 32632.

Høstfest på UiS
Minner om fristen for påmelding på høstfesten
2009: 16. oktober. Klikk her for påmelding

Takk
Bente Brønnick takker alle for de fine blomstene
hun har fått, både fra alle på AM og fra avdelingen.
Bente er i god form, og vil være på jobb innimellom.
Hun gir beskjed om at bildebestillinger kan legges i
posthyllen hennes eller sendes på e-post.

Hei på dere!
Tusen takk for den nydelige blomsterbuketten
– med en liten bamse oppi som
vi fikk da lille Anna kom til verden. Alt er vel og vi koser oss.
Klem fra Gunn Marit Holm Jensen

