Referat fra klubbmøte nr. 5, 5. september 2019
Referent: Brit Fløistad
Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President

Åpning: Totalt fremmøtte 56 personer, 3 gjester ble ønsket velkommen.
Klubbsaker: Presidenten ba medlemmer ta kontakt med Roar dersom man ikke har mottatt
dokumenter til årsmøtet, minnet om omvisning i Vigelands museet rett etter møte, opplyste at
Mentorprosjektet går meget bra, og slo et slag for medlemsverving. Haakon Hjelde redegjorde
for tur til Praha 27.-30. mars 2020.
Dagens tre minutter: Lars Martin Mediaas’ tema var kommende kommunevalg, Han
demonstrerte betydningen av å stemme, og kunne opplyste at stemmeandelen ved forrige
kommunevalg var 63 %, mens tallet for siste stortingvalg var 80.2 %. Minnet om
oppnevnelsen av valglovutvalget.
Foredrag: Tone Lindheim, introdusert av Anniken Thue, holdt foredrag med tittelen:
Naturhistorisk museum/botanisk hage - utfordringer og muligheter. Hun startet med å peke på
at museets skal være et sted med relevante problemstillinger, under motto, “tenke og lære”, og
kunne fortelle om en sterk økning i besøk.
Museet består av Brøggers hus, som er tidligere geologisk museum, og som er under
rehabilitering for 340 mill kroner. Her vil man satse på basisutstillinger. Ellers vil museet
bestå av nytt veksthus til mellom 500 og 700 mill, og nytt klimahus til 90 millioner. I følge
foredragsholderen vil sistnevnte hus bli veldig flott, og hun trakk paralleller til Litteraturhuset,
idet formålet er å sette klima på dagsorden blant annet ved at besøkende lærer om klima
gjennom aktiv deltakelse, “learning by doing”. Blant annet stilles spørsmålet hva den enkelte
selv kan gjøre i forhold til klimaspørsmålet, og hva samfunnet må ta seg av. Klimahuset, som
man håper kan åpne i mars 2020, skal ellers gjøre det mulig å vandre gjennom ulike
klimasoner. I følge foredragsholderen er det kun to andre slike klimahus i verden.
Museet, forvalter mellom 6 og 7 millioner objekter, og kjerneoppgaver ble beskrevet som
forskning, undervisning og formidling. Museet har flere prosjekter basert på EU-midler, blant
annet om samvirke mellom mennesker og planter fra Vikingetiden. Museet samarbeider også
med Turistforeningen om å klarlegge hvordan klimaendringer påvirker fjellet. Forskning
foregår på tvers av landegrensene. Museet låner ut objekter til andre museer og
innsamlingsvirksomheten foregår over hele verden. Hva gjelder undervisning foreleser
forskere fra museet på alle nivåer på Universitetet.
Formidling ble fremholdt som særlig viktig og omfattende. Museet inngår blant annet i
Tøyen-løftet, som innebærer et nært samarbeid med flere skoler og andre museer i området.
Man satser ellers på utvidet kontakt både med samfunnet og med turistforeningen, og ønsker
at museet blir et sted å være også for våre nye landsmenn.
Foredragsholderen viste en rekke vakre bilder av ulike vekster i den botaniske haven, som hun
beskrev som et levende museum med sjeldne vekster, og også som en arena for vandrespill.
Ved ekstremvær var det tidvis nødvendig å stenge hagen av hensyn til enkelte av disse
vekstene. For øvrig er haven åpen og gratis.
Tone Lindheim avsluttet med å vise til donasjoner fra Jens Ulltveit-Moe, som hun beskrev
som en person som “brenner for klima”.

