
Søndag 22. april kl 14
Vi markerer Jordens Dag
Denne dager er et årlig arrangement over hele 
verden til støtte for miljøvern, og vi skal være 
miljødetektiver i Vollen. Det blir en tur i miljø
avdelingen i museet først, og så går vi ut og 
«plogger». Det er viktig at du kommer i tide kl 14, 
da vi starter presis.  

Med løst museumsbillett kan du delta.

Søndag 29. april kl 14
Hvordan ser en fisk ut?
Vi lager myke, fine fisker som du kan ta med 
hjem. Her i Vollen er vi opptatt av fiskene i fjor
den, men vi lurer på hvordan din fisk skal se ut. 
Vi har filt, fyll og tilbehør. Du lager din egen fisk 
som kanskje skal få et eget navn? 

Med løst museumsbillett kan du delta.

Søndag 6. mai kl 14
Åpning av Egil Bækvolds kystkulturhus
Vi går opp og besøker den fine, 
nye utstillingen i sidebygningen 
til Selvik villaen, «Egil Bækvolds 
kyskulturhus». Der kan vi se 
modeller av hvordan folk levde 
her i Vollen i gamle dager. Vet 
du for eksempel hva en trål er? 
Det får du vite denne dagen, og 
så er det en fin modell av folk 
som jobber med produksjon av 
is fra isdammene her i Vollen.

Møt opp presis. Denne dagen er det gratis å delta. 

Søndag 8. april kl 14
Fingerdukker
Vi har alt du trenger for å lage 
fingerdukker. Du har ideene til 
hvordan de skal bli! Med finger
dukkene kan du arrangere ditt 
eget fingerdukketeater hjemme. 
Kanskje du vil lage teater med en 
venn?  

Med løst museumsbillett kan 
du delta.

Søndag 15. april kl 14
Gøy med plastelina! 
I dag kan du lage alle mulige figurer og skap
ninger i plastelina. Aktiviteten viser seg å 
passe for både liten og stor! Plastelina er godt 
å jobbe med og har mange fine farger.  

Med løst museumsbillett kan du delta. 
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Søndag 3. juni kl 14
Livet i fjæra
Kom og bli med på en opplevel
sesrik dag i fjæra med Oslofjord
ens Friluftsråd. Vi fisker krabber 
og trekker strandnot og ser på 
og lærer om det vi finner,  … kan
skje smaker vi på noe også! Ta 
gjerne med flytevest og en vok
sen. Vi har krabbefiskeutstyr til 
utlån. Møt opp ved inngangen til 
museet kl 14. Gratis deltagelse. 

Dette er et samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd..

Søndag 10. juni kl 14
Familieomvisning i museet 
I dag vil dere få en ekstra fin omvisning 
med Jon Aulie som er formidlingsansvarlig 
i museet. Noen av dere har truffet ham før, 
men det har nok ikke mor og far. Han kan 
alt om museet! Gled dere til å gå rundt i 
kystkulturens verden – på land. Du kan delta med løst museumsbillett. 

Søndag 17. juni kl 14 
Siste søndag med Trine før ferien
I dag skal vi lage en liten gave som du kan ha med til en 
du er glad i. Jeg kan ikke fortelle hva det er, det må du 
komme og se. Det som er sikkert er at du skal gi den ditt 
eget uttrykk. Og så skal vi ønske hverandre en superfin sommer! Med løst 
museumsbillett kan du delta.

Sommerferie 24. juni – 5. august
På museet står tegnebordet klart, samlingen er åpen og dere er alle   
velkomne! I denne perioden arrangeres Barnas Sommercamp her i Vollen 
med masse morsomme aktiviteter. Se egen annonse i denne brosjyren eller 
sjekk destinasjonvollen.no.

Søndag 13. mai kl 14
Finn flaggene i museet
Vi har lagt ut ti 17.mai flagg i museet 
med oppgaver som du skal løse. Når 
du er ferdig med å løse alle opp
gavene leverer du disse til Trine og er 
det riktige svar får du et eget 17.mai 
flagg i premie som du skriver navnet 
ditt på og kan ha med deg på 17.mai.

Med løst museumsbillett kan du 
delta.

Søndag 20. mai
Pinse
Museet er åpent og tegnebordet står klart.  
Barnebøkene og leker ligger i kassen. 
Velkommen! Gratis.

Søndag 27. mai kl 12, 13:30 og kl 15     
«De Tre Bukkene Bruse»  
Vi tar opp igjen suksessen 
med teateret i hagen bak 
butikken til Barna i Svingen. 

Har du hørt historien 
om De Tre Bukkene Bruse 
som skulle på Kafe Oscar og 
kjøpe seg en bolle? 

Ikke det, nei? Da må du 
ta med deg de du kjenner 
og komme på uteteater hos 
Barna i Svingen og finne ut 
hva som skjer. Forestillingen koster kr 60, per billett og må forhåndkjøpes 
hos Barna i Svingen. 



Søndag 19. august kl 12–15
Sommermoro
Barnas Turlag inviterer i år til Sommer
moro med kanopadling og sandslott
konkurranse. Det er sikkert lurt å ha 
med deg bøtte, spade og hva ellers du 
måtte trenge til sandslottkonkurransen. 
Du finner Barnas Turlag på gressletten 
utenfor museet og på stranden. De har 
svømmevester så her er alt trygt. Gratis deltagelse.
 

Søndag 26. august kl 14 
Seiltur i en ekte fembøring!
Dette har du aldri opplevd før: Å være 
med på en seiltur på fjorden med denne 
fantastisk flotte 50 fots fembøringen, 
«God Bør». Arrangementet er et sam
arbeid med Sjøskolen, og det er de som 
tar oss med ut på tur. Båten er bygget 
på «gammelmåten», men det og mye 
annet får du vite på turen. Møt fram på 
Oslofjordmuseet litt før kl 14 med varmt 
tøy, redningsvest og gjerne en termos. Gratis.

Søndag 2. september kl 14 
VIRRRVARRR med Klovnen Knut
Dette er Oslofjordmuseets Venners sen
sommergave til alle barn, unge og familier. 
En fargerik og engasjerende forestilling som 
spenner fra klassiske sirkusferdigheter á la 
sjonglering, enhjulsykling og tallerkenspinn, 
til korkopptrekkertrim (hva er det?) tøys og 
tryll. Og ikke å forglemme; Knut Gribb – en 
kjempesmåfrekk ugagnskråke som bidrar med 
billig buktaling – rett fra leveren. Gratis.

Søndag 12. august kl 12–14
Brinegebærkake  
bakekonkurranse  
Er du glad i å bake og klarer 
det selv? Da kan du delta i 
denne kakebakekonkurran
sen i kategori barn og unge. 
Du må levere kaken kl 12 hos 
Nærmiljøsentralen i Selvik
villaen. Juryen offentliggjør 
resultatene kl 13 samme 
sted. Lykke til!

Søndag 12. august kl 14  
Bringebærfestivalen
Vollen ble i gamle dager kalt 
Bringebærbygda, for det ble dyrket 
så mye bringebær her at de kjørte 
fulle båtlast med bær hver dag i 
sesongen inn til markeder i Oslo.  
I dag handler det om bringebær 
her på museet. Ulike aktivitet med 
bringebær som tema. Male, leire og 
stoff.  Med løst museumsbillett kan 
du delta.
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Søndag 9.september kl 14 

Bli med i norgesmesterskapet i krabbefisking for 
barn! Vi har tre klasser: 2–5 år, 6–8 år og 9–12 år. 
Det koster kr 50 å være med, og du får beholde 
krabbefiskestang og bøtte. 

Men krabbene du har fisket slipper vi ut i fjor
den igjen etter at vi har registrert hvor mange du 
fisket. Du kan melde deg på fra kl 13. Vi tar imot 
kontanter og vipps. 

Når klokken blir 14, blåser vi i gang konkur
ransen så alle begynner på likt. Kl 15:15 kommer 
du tilbake og registrerer antall krabber du har 
fisket. Ca kl 15:45 kunngjør vi vinnerne i hver 
klasse. 

Det blir salg av vafler, saft og kaffe.   
Arrangementet er et samarbeid med Oslofjor
dens Friluftsråd og er støttet av OBOS. 

Velkommen og skitt fiske!

Norgesmesterskap i 
krabbefiske for barn

Søndag 16.september kl 14
Vi lager akvarium
Har du sett akvariene 
vi har på museet? De 
begynner å bli slitne og 
vi må lage nye, og de skal 
bli stående på museet. 
Det betyr at vi må sam
arbeide, og det tror jeg 
blir veldig fint. Akvariene 
skal ha fisker, maneter, 
skjell, sjøgress, sjøstjer
ner og alt som du tenker 
fins i sjøen. Kanskje en 
skattekiste? 

Du kan delta med løst museumsbillett.

Søndag 23.september kl 14
Cowboys & indianere inntar Vollen
Møt opp på Oslofjordmuseet fra kl. 14:00, utkledd som cowboy eller 
indianer. Her kan dere lage morsomme kjepphester som dere rir på gjen
nom Vollen sentrum. Dere ender opp på leirstedet hos Barna i Svingen, der 
høvdingene serverer cowboy og indianersaft og dere kan steke pinnebrød 
på bålpanne. 

Arrangementet koster 
kr 50, per barn (betales 
kontant eller med vipps) 
og inkluderer materialer 
til kjepphest, pinnebrød 
og saft. Denne dagen er et 
samarbeid med butikken 
«Barna i Svingen».



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


