
 

 

Ottestad 20. juni 2016 

 

Til medlemsforeningene i Forbundet for Norske Museumsvenner 

Velkommen til årsmøte på Norsk 

Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar)  

17. og 18. september 2016 
 

Migrasjonsmuseets Venner har på vegne av 

Forbundet for norske museumsvenner (FNM) 

gleden av å invitere til årsmøtet på Norsk 

Migrasjonsmuseum på Ottestad  17. og 18. 

september 2016  

 

   

 

 

 

 

 

Det norske Migrasjonsmuseet er et landsdekkende museum for utvandring, innvandring og 

hjemvandring.  Museet består av et friluftsmuseum og en museumsbygning med utstillinger og 

forskningssenter. Beliggenheten er på Ottestad i Stange kommune, vis a vis Vikingskipet på andre 

siden av Åkersvika (se kart s.4). Det er lett atkomst med både buss og bil, og kort vei fra nærmeste 

busstopp, en kort avstikker fra E6 og noen minutters kjøretur fra Hamar sentrum. 

For øyeblikket har museet 6 bygninger som del friluftsmuseet mens to ennå er lagret. Når 

friluftsmuseet er ferdig, kommer det til å være et av få museer av denne typen i Europa. Gjester får 

muligheten til å reise inn i utvandringshistorien i den norskamerikanske Midtvesten ca. 1900. Men 

bygningene vil også skape en kulisse for fortellingen om utvandring til andre steder og andre land, 

for eksempel byer som New York og Seattle eller land som Argentina og Australia.  
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Vi arrangerer årsmøtet i samarbeid med 

Domkirkeoddens venner og Jernbanemuseets venner 

            

Program  

(med forbehold om mindre endringer:) 
 
Lørdag 2016-09-17 
 
På Norsk Migrasjonsmuseum: (Ca tidspunkter) 
Innregistrering: Vi tar i mot  
gjestene med kaffe og litt å bite i 10.00 - 11.00 
Årsmøte  11.00 - 12.00  
Lunsj 12.15 - 13.15  
Temamøte: Idetorg og foredrag  13.15 - 15.15  
Omvisning Migrasjonsmuseet  15.15 - 16.45  
 
Reise tilbake til Scandic for innsjekking 16.45 – 17.00 
 
Buss til Atlungstad Brenneri  18.15 - 18.30  
Omvisning 18.30 - 20.00  
Festmiddag på Atlungstad 20.00 -   
Gjester busses tilbake til hotell Scandic 
 
 
Søndag 2014-09-18 
Frokost på hotell Scandic  07.30 - 08.30 
Bussavgang fra Scandic til Domkirkeodden 08.45 - 09.00 
Omvisning i Middelaldermuseet 09.00 - 10.45 
Omvisning i Jernbanemuseet 11.00 - 12.45 
Lunsj i Hamarstua Spiseri, Domkirkeodden 12.45 - 13.30  
Offisiell avslutning av programmet  13.30 - 13.45  
Buss tilbake til Scandic                                   ca. 14.00 
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Praktisk informasjon i forbindelse med årsmøtet:  

Påmeldingsfrist: 30-06-2016.  

Forhåndspåmelding: Send en epost til Migrasjonsmuseets venner: (hesjaren@online.no), og skriv 

hvor mange fra deres venneforening som kommer. For sikkerhets skyld legg inn en kopi til 

kasserer Istvan Csisar: i-csisar@online.no  

Bindende påmelding skjer ved at deltakeravgiften på kr. 1.900 innbetales til: 

Bankkonto nr. 1822.08.90321, Migrasjonsmuseets Venner v/ Istvan Csisar.  

(NB. Påmeldinger blir først ”godkjent” når deltakeravgift er på konto.) Merk innbetalingen med 

din venneforenings navn og navnet på de deltakerne som det betales for. Deltakeravgiften 

dekker møtekostnader, lunsjer, festmiddag lørdag, busstransport begge dager, inngangsbilletter 

og guiding. (Deltakere betaler selv for drikke under måltider og oppholdsutgifter på hotell - ved 

utsjekking.) 

 

Overnatting 

Deltakere som ønsker å overnatte tilbys hotellrom i: 

Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar 

(innkjøring ved siden av Hamarhallen) 

Pris per enkeltrom pr natt er kr 890.- 

Pris per dobbeltrom pr natt er kr 1090.- 

Romprisene gjelder pr. natt fra fredag 16. til søndag 19. september. 

For at bookingen på hotellet skal gjøres mest sikkert og hensiktsmessig, bør deltakerne gjøre 
dette selv direkte til hotellet på følgende måte: 

Enten kan de ringe 21614022, eller send e-post til: 

meeting.hamar@scandichotels.com 

Når de bestiller må de oppgi kode MIG160916. 

OBS! Husk å oppgi antall overnattingsnetter, samt type rom (enkel/dobbel). Vi har foreløpig bare 
reservert rom fra fredag til søndag. Hvis noen ønsker et lengre opphold på Hamar, kan det 
sikkert lett la seg ordnes av hotellet innen påmeldingsfristen.  

Deltakere betaler selv for oppholdsutgifter på hotell - ved utsjekking.  

mailto:hesjaren@online.no?subject=Påmelding%20til%20årsmøte%202016
mailto:i-csisar@online.no
mailto:meeting.hamar@scandichotels.com
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Finne frem til Hamar og museet:  

Siden Venneforeningen på museet tar imot gjestene før innsjekkingstider på hotellet, er det mest 

praktisk å ta med bagasje dit, og sjekke inn senere på dagen. Hvis en ikke velger å komme til 

Hamar dagen før. 

Med egen bil: 

Scandic hotell, Hamar har en romslig parkeringskjeller. Kommer du kjørende med bil langs E6, er 

det enkelt å finne fram til både hotellet og museet i Åkersvika:  

Adressen til museet er Ingrid Semmingsens vei 10, 2312 Ottestad. 

 

(Du kan også se kartet på internett her:) 

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen  

Skal du reise fra Gardermoen til Hamar, dropp tanken på buss. Du kommer deg raskest frem med 

tog til Hamar skysstasjon. Toget har avgang ett minutt på hver hele time og reisen tar ca 50 

minutter. 

Bestill billetter her: https://www.nsb.no/?gclid=CMD6vsKj78wCFYIxcgodDVwLfQ 

  

http://www.1881.no/Kart/
https://www.nsb.no/?gclid=CMD6vsKj78wCFYIxcgodDVwLfQ
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Fra Hamar skysstasjon: 

Buss til Scandic: Ta buss retning Elverum fra Hamar skysstasjon til holdeplass CC Stadion 

(Hamar). Bussene går ca hvert kvarter og reisen tar ca2 minutter. 

Buss fra hotellet til museet (Åkershagan): Velg en buss som går til Hamar skysstasjon 

Buss fra Hamar skysstasjon til museet: Ta buss B2 retning Ottestad fra Hamar skysstasjon til 

holdeplass Åkershagan. Bussene går ca hvert kvarter og reisen tar ca.15 minutter. Fra 

holdeplassen er det kort veg til museet, ca 850 m 

 

Reiseplanlegger med buss:. http://www.hedmark-trafikk.no/reiseplanlegger 

Taxi fra skysstasjonen til museet: ca 200-250 kr. 

Når det gjelder transport tilbake til hotellet for innsjekking får vi bruke felles drosje/maxitaxi, 

eller bare oppfordre de som har bil å gjøre avtale med de som ikke har bil. Det satser vi på at vi 

får til! 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Hamar og Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad  

 

Med vennlig hilsen  

Bendichte O Nymoen  

Leder Styret i Migrasjonsmuseets Venner  

http://www.hedmark-trafikk.no/reiseplanlegger

