
Søndag 26. mars kl 14
MEXICANSK MASKEVERKSTED
Du får lage din egen maske med kunst-
neren Jonas Cadena. Når Jonas ikke 
selv maler, holder han en rekke kurs og 
kunstverksteder for barn og unge landet 
rundt, blant annet med «VIVA! En mek-
sikansk maskereise» som har turnert på 
mer enn 40 skoler gjennom Den kultu-
relle skolesekken. Det blir klipp, lim og 
fargelegg. Med løst museumsbillett kan 
du delta.

Søndag 2. april kl 14
VI LAGER PÅSKEPYNT

Snart er det påske og denne søndagen 
skal vi lage påskeservietter og påskebrik-
ker. Vi har stoff, maling og strykejern, 
men du skal tegne og male noe du synes 
passer til påsken. Med løst museumsbil-
lett kan du delta.

 
Søndag 9. april – palmesøndag og   
søndag 16. april – 1. påskedag

ÅPENT MUSEUM
Museet er åpent begge søn-
dagene i påsken. Tegnebordet 
står klart og barnebøkene ligger 
fremme.
Velkommen! Gratis.

Søndag 12. mars kl 14
VIL DU VÆRE EN   
VÅRBLOMST?
I mars venter vi fremde-
les på vår. Nå i dag kan 
DU bli en vårblomst. Blå-
veis, skogstjerne eller alle 
mulige blomster. Fantasi-
blomst? Ja, selvsagt, det 
er du som bestemmer. 
Med løst museumsbillett 
kan du delta.

Søndag 19. mars kl 14
PLASTELINA ER GØY! 
I dag får du lage alle 
mulige figurer og skap-
ninger i plastelina. Plas-
telina er godt å jobbe 
med og har mange fine 
farger. Med løst  
museumsbillett kan du 
delta. 

Program



Søndag 14. mai kl 14
VI LAGER 17.MAI TOG-BILDE
I dag skal vi lage et fellesbilde 
som skal henge i Selvikvillaen på 
17. mai, for da blir det åpent hus 
der. Bli med og lage vårt bilde av 
toget på 17. mai. Kanskje du tegn-
er deg selv eller noen du kjenner. 
Flagg må vi få med, himmel, sol 
og alt vi ønsker oss på nasjonal-
dagen! Med løst museumsbillett kan du delta. 

Søndag 21. mai kl 14
VI LAGER FINGERDUKKER
Vi har alt du trenger for å lage 
fingerdukker og du har ideene til 
hva det skal bli. Med fingerduk-
kene kan du arrangere ditt eget 
fingerdukketeater hjemme! Med 
løst museumsbillett kan du delta. 

Søndag 28. mai kl 14 
SMUGLERGØY
Denne helgen handler det om 
smugling på museet. 
Vi har en stor utstilling, fore-
drag og filmer. Men også noe 
for barna. 
Smugling er tema. Kom og se 
om du er en god smugler eller 
toller. Ingen ender i fengsel 
denne dagen, så du er trygg.

Søndag 23. april kl 12–14 og kl 14
SJÆLSØNDAG, MUSIKK OG SANG

Sjælsøndag er en tradisjon langs 
kysten av Oslofjorden. Vi møtes 
utenfor Oslofjordmuseet der 
Historielaget koker blåskjell til 
alles glede. Kom og nyt den flotte 
maten fra fjorden vår!
Så, kl 14 er det aktiviteter for 
barn inne på museet. I dag blir 
det sang og musikk. Sanger som 

dere kjenner og kanskje noen dere ikke har hørt før. Med løst mu-
seumsbillett kan du delta på Sang og musikk på museet.

Søndag 30. april kl 14
FINGERMALING
I dag skal vi ha fingermaling. Det 
er herlig å male med hender og 
fingre. Husk at du må ha på deg 
tøy som passer, kanskje et ma-
leforkle eller en T-skjorte som 
beskytter klærne dine. 

Søndag 7. mai kl 14
SJØRØVERDAG I VOLLEN
Møt opp på Oslofjordmuseet kl 14. Du har 
kanskje kledd deg ut som en vaskeekte sjør-
øver? På museet kan du få ansiktsmaling. Her 
får du også et skattekart som tar deg gjen-
nom Vollen på jakt etter den store skatten. 
Hvor ender du opp? 
Kanskje finner du en kiste med....
Denne dagen er et samarbeid med butikken 
«Barna i Svingen» og er gratis.



25. juni til 30. juli

SOMMER
Tegnebordet står 
klart. Det gjør 
óg styltene. 

Krabbesnører kan du låne og kan-
skje øve deg til norgesmesterska-
pet 3. september. Men muligens 
ønsker du mest av alt å bygge 
strikkbåt og prøve den i bassen-
get? Husk at Oslofjordmuseet er 
stengt mandager. 

Søndag 6. august kl 14
VI LAGER FISKER
Her i Vollen er vi opptatt av fiskene i fjorden, 
men også av andre interessante fisker. Hus-
ker du fisken Frida som vi hadde besøk av? I 
dag kan du lage din egen fisk med filt, fyll og 
tilbehør. Den bør få et navn for den skal bli 
med deg hjem. Med løst museumsbillett kan 
du delta. 

Søndag 4. juni kl 14
LAG EN SOMMER T-SKJORTE
I dag kan du designe din egen T-skjorte for 
ferien. Vi har tekstilfarger og stifter og du 
tar med T-skjorte. Den kan godt være i en 
farge, men bør ikke ha noe mønster fra før 
av. Med løst museumsbillett kan du delta.

Søndag 11. juni kl 14
LIVET I FJÆRA
Kom og bli med på en opplevel-
sesrik dag i fjæra med Oslo-
fjordens Friluftsråd. Vi fisker 
krabber og trekker strandnot og 
ser på og lærer om det vi finner. 
Kanskje smaker vi på noe også! 
Ta gjerne med flytevest og en 
voksen. Vi har krabbefiskeutstyr 
til utlån. Møt opp ved inngangen 
til museet kl 14. 
Gratis deltagelse. 

Dette er et samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. 

Søndag 18. juni kl 14
HAWAII-KALAS I VOLLEN
Møt opp på Oslofjordmuseet kl 
14. Her får du blomsterkrans og 
ansikts maling. Du får også utdelt 
quiz-kort. Med kransen rundt 
halsen kan du fyke av sted gjennom 
Vollen på let etter kokosnøtter. I 
hver nøtt finnes en quiz og svarer 
du riktig, ender du på Hawaii-kalas med tipp topp Waikiki-
stemning hos Barna i Svingen. Arrangementet er gratis. Aloha!



Søndag 13. august kl 14 
VI LAGER «FERIE-BUTTONS»
Har du noen gode minner fra ferien som du vil 
spare på? Kanskje var det en sommerdag med 
gøy på stranden, eller en spennende bok du 
leste? Har du et bilde kan du ta det med eller 
du kan tegne, så forsegler vi minnet ditt i en button som du tar med 
hjem. Husk den er ca. 5 cm i diameter. Med løst museumsbillett kan 
du delta. 

           
Søndag 20. august kl 12-15

SOMMERMORO
Barnas Turlag inviterer til 
sommermoro med kanopadling og 
strandleker.
Du finner dem på gressletten 
utenfor museet og på stranden. 
De har svømmevester, så her er 
alt trygt. Gratis deltagelse.

Søndag 27. august kl 14
BLI MED PÅ SEILTUR 
MED «GOD BØR»
Turen er for barn, (evt med 
en voksen) som ønsker å 
oppleve en tradisjonsbåt 
under seil. Ta med varmt 
tøy, flytevest og gjerne en 
termos. Møt fram på  
Oslofjordmuseet litt før  
kl. 14.00. Førstemann til 
mølla, vi har plass til 25. 
Gratis. God Bør er en 50 
fots fembøring bygget i Tromsø av Gunnar Eldjarn på tradisjonelt 
vis, og må stelles på ”gammelmåten” med tjære, lyse og talg.

Søndag 3. september kl 14
NORGESMESTERSKAP I KRABBEFISKE FOR BARN

Bli med i det andre norgesmester-
skapet i krabbefisking for barn. 
Vi har krabbestenger, blåskjell og 

bøtter med logo. Disse får dere beholde som et minne fra dagen. Vi 
samler alle krabbene dere fisker og etter at vinnere er utnevnt i de 
ulike aldersklassene, blir alle krabbene sluppet ut i fjorden igjen…. 
Deltakeravgift kr 40, som inkluderer stang og bøtte som dere får 
beholde.

Søndag 10. september kl 14
BUKKENE BRUSE
Har du hørt eventyret om 
De Tre Bukkene Bruse som 
skulle på Café Oscar og 
kjøpe seg en bolle? Ikke det 
nei? Da må du ta med deg 
alle du kjenner og komme på 
uteteater hos Barna i Svin-
gen søndag 10. september. 
Det blir forestillinger kl 14.00 og 15.00. Det blir spennende å se 
hva som skjer når de tre bukkene kommer til Vollen. 
Forestillingen koster kr 50,- pr billett – må forhåndkjøpes hos Bar-
na i Svingen. På Oslofjordmuseet før og etter forestillingen kan du 
lage geitebukker som du kan ta med hjem.

Merk tiden



Søndag 17. september kl 14
BOK-DAG PÅ MUSEET
I dag tar Trine med seg en 
kurv med bøker som hun vil 
lese for dere. 
Kanskje det er noe dere 
har hørt før, men kanskje 
dere får høre noen helt nye 
historier. Med løst muse-
umsbillett kan du delta.

Søndag 24. september kl 14
MYSTERIET I MUSEET
Nå trenger vi din hjelp. Det er noen ting som har 
lurt seg inn i museet som på ingen måte hører til 
der. Blir du med og hjelper oss å finne disse tin-
gene? Du kan godt ta med en voksen. Finnerlønn 
får du og med løst museumsbillett kan du delta.

Søndag 1. oktober og 8. oktober
HØSTFERIE
Kom innom og få den nye «Velkommen til Vollen»-brosjyren med 
programmet for Barne-
rekka for høst, 
vinter og vår! 
Tegnebordet står klart 
og barnebøkene ligger 
fremme.
Snekkerbenken og bas-
senget venter på at du 
skal lage stikkbåt og se 
hvor langt den kan gå.

Velkommen!

Billettpris for deltagelse i aktivitetene er oppgitt 
på hvert arrangement.

FASTE AKTIVITETER
Lag din egen strikkbåt og prøv den i bassenget

Krabbesnøre lånes ut
Stylter lånes ut

Tegnebord
Husbibliotek

Greit å vite:

*

For mer info om Oslofjordmuseets Venner:
Facebook og www.oslofjordmuseetsvenner.no

0slofjordmuseets Venner

OSLOFJORDMUSEET
Chr. Jensens vei 8, 

1390 Vollen

STØTT OSS GJENNOM GRASSROTANDELEN
Du trenger bare oppgi vårt organisasjonsnummer 9993 36728 når du spiller LOTTO

Kontaktperson 
for programmet:
Trine H. Bendixen,
tlf 918 37 737


