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LOM KYRKJEKOMMUNE
Trefftid på KYRKJEKONTORET 

3. etasje på Midtgard måndag til fredag
 kl. 10:00 - 14:00

Postadresse: Postboks 177, 2688 Lom
Bankkonto: 2085 07 11772

LEIAR LOM KYRKJELEGE RÅD
Steinar Hov, tlf. 951 44 910

steinar.hov@gmail.com 

SOKNEPREST 
Einar Gelius, tlf. 481 65 529

Prestegarden: 906 55 838
soknepresten@lom.kommune.no

KYRKJEVERJE
Borghild Skarelven, tlf. 481 65 527

kyrkjeverje@lom.kommune.no

KYRKJELYDSSEKRETÆR OG
TRUSOPPLÆRAR

Guri Husom, tlf 481 65 528
kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

ORGANIST, KYRKJETENAR
Terje Blakarstugun 

KYRKJETENAR
Jonas Fjeld

tlf. Lom kyrkje, 61 21 16 75 
kl. 10:00 – 14:00

tlf. Garmo og Bøverdal kyrkjer, 
400 62 194 kl. 10:00 – 14:00
kyrkjetenar@lom.kommune.no

BLOMEFONDET(merk “blomefond”)
Bankkontonr.: 2085.07.11772

KYRKJEBLADET(merk “kyrkjeblad”)
bankkontonr: 2085.07.11772

Bladpengar pr år: 
Innanbygds: 150,-
Utanbygds 200,-
Utanlands 250,-

OMVISARTENESTA
Tlf. 97 07 53 97

booking.lomstavechurch@lom.kommune.no

KYRKJEBLAD FOR LOM
Redaksjonsgruppe: Anna Magni Larsen, 

Anne Sulheim, Aud Kvamme, 
kyrkjelydssekretæren og soknepresten

UTFORMING/SIDEOPPSETT
Ola Ø. Rossehaug & Guri Husom

TRYKK
Dale-Gudbrands Trykkeri as, 

tlf. 61 27 73 50 lasse@dg-trykk.no

Omvisartenesta
i Lomskyrkja 2017

Framsidebilete: Ola Ø. Rossehaug

Fram til 15. august har det vore innom 33442 personar, 
sidan sesongstart i mai. 

Dette er noko 
færre enn i 
2016. Det er ein 
fin gjeng som 
arbeider som 
guidar i kyrkja. 
Ein kombinasjon 
av eldre og yngre, 
nye folk og dei 
som har nokså 
mange år bak 
seg som tilsette i 
omvisartenesta. 
Det er triveleg  å 
høyre at dei yngre 
ynskjer å koma 
attende neste 
sumar, kanskje  
med eit nytt språk 
på cven i tillegg.

Sindre Garmo, Anna Moe, Aase Helland og Hallvard Helstad
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Presten sine tankar
Det er som ein draum det som 
no skjer rett attmed kyrkja vår i 
Lom.  Etter to års planlegging og 
diskusjonar vert draumen sann: 
eit nytt kyrkjelydshus vert reist i 
nærleiken av stavkyrkja og i løpet 
av hausten er bygget ferdig.

Nokre kritiske røyster har det 
vore, men i dag er det grunn til 
å takka alle dei  som har kjempa 
for å få reist eit nytt kyrkjelydshus 
i Lom. Ikkje minst vil eg takka 
det «gamle» Lom kyrkjelege råd 
(2012-15) som var modige nok til 
å selje det gamle kyrkjelydshuset 
«gamelbanken», og som støtta 
mitt forslag om å bygge nytt hus 
attmed kyrkja. 

Prosessen med eit nytt 
kyrkjelydshus starta med at eg 
i mai 2015 sende eit brev til 
Riksantikvaren i Oslo kor eg 

spurde om det var mogeleg  
å oppføre eit nytt bygg på 
kyrkjelydens grunn attmed 
stavkyrkja. Riksantikvaren svara 
då: «Vår foreløpige vurdering er at 
det kan la seg gjøre å oppføre et 
nybygg som skissert uten at det vil 
forringe opplevelsen av kirken og 
landskapet omkring»(16.06.15). 

Svaret frå Riksantikvaren var det 
vi måtte ha for å starte prosessen, 
og no drøye to år seinare vert 
bygget ein realitet. Det gjev 
meg mykje glede og eg vonar 
at bygdefolket vil gle seg saman 
med oss som arbeider i kyrkja.  

Det er viktig at kyrkjelyden 
no får sitt eige kyrkjelydshus. 
Vi treng eit nytt lokale for 
vår kyrkjelege verksemd – 
både trusopplæringstiltak, 
konfirmantarbeid og 
møteverksemd. Kyrkjelyden 
treng nye toalett i tilknytning 
til kyrkja, opphaldsrom for 
turistguidane våre om sumaren,  

arkiv- og lagerrom for 
kyrkjelyden og ein stad vi 
kan ha kyrkjekaffe etter 
messa. Det vert bra at vi no 
kan samle all vår verksemd 
under same tak og eg vonar 

at eit nytt kyrkjelydshus vil 
vitalisere kyrkjelydsarbeidet i  
kommunen vår.

Dessutan vil eit nytt 
kyrkjelydshus kunne 
fungere som eit kyrkjeleg 
rom ved ymse høve. 
Vi ynskjer difor at 
kyrkjelydshuset vert 

vigsla til kyrkjeleg bruk. 
Er det eksempelvis ein kald 

vintersundag uråd å ha messe 

i stavkyrkja, vil ein kunne bruke 
kyrkjelydshuset som kyrkje 
istaden. 

I samband med dette siste 
punktet, vil eg kome med ein 
utfordring til lokalbefolkningen i 
Lom. I det nye kyrkjelydshuset vil 
vi trenge eit altar som kan brukast 
ved kyrkjelege handlingar. 
Eit enkelt, men samstundes 
vakkert altarbord. I Lom finst 

det mange lokale kunstnarar og 
treskjærarar – er det nokon som 
kan hjelpa oss med å lage eit 
altar til det nye kyrkjelydshuset? 
Eg sender denne utfordringa og 
vonar at det er nokon i bygda vår 
som vil sjå på dette som eit viktig 
bidrag til det nye bygget. Ta gjerne 
kontakt med meg for ei samtale 
om korleis eit slikt altarbord bør 
vera. 

Dessutan treng vi framleis både 
økonomisk og anna friviljug 
innsats for å få realisert det nye 
bygget. Og eg gler meg til den 
dagen vi kan invitera biskopen i 
Hamar på besøk, slik at ho kan 
vigsle det nye bygget for oss.

-er det nokon som 
kan hjelpa oss med 
å laga eit altar til det 
nye kyrkjelydshuset?
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Såing med fireåringane

Frida undrast på om desse frøa
 blir fine blomar...

Vebjørn, Kaia, Elise, Oda, Ida og Sigrid i full gang med såinga.

Seks skulestartarar og trusopplærar møttest i Presthaugen,  for andre gong denne våren, for 
å læra litt meir om den gylne regel. Fleire kunne fortelja kva innhaldet i denne «regelen» 

betyr. Ein god leveregel for alle i alle aldrar, ikkje berre dei som skal ta til på skulen.

Den gylne regel

Therese, Hanne og Iver oppi benken. Kari Anne, Mari og Sina.
Lykke til på skulen til alle!

Tysdag 6. juni inviterte vi 4-åringane i Lom 
kyrkjekommune til Lomskyrkja for og så frø. Dette 
blir gjort kvart år i samband med plantinga. Det 
kom mange, og ivrige var dei alle saman! Dei 
fleste sådde i fleire koppar, difor skulle sjansa vera 

stor for at det vart resultat og. Det får vi nok høyre 
meire om når dei kjem og tek imot 4-års boka si, 
sundag 22. oktober. Har det ikkje vore frost enda, 
så kanskje nokon tek med ein blome?
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Då kyrkjelydsshuset vart seld, hadde ikkje 
barneklangen lenger nokon stad å treffast for å 
øve. No når det nye kyrkjelydshuset blir ferdig, 
håpar oss det blir snarleg oppstart av koret. Gutar 
og jenter i alderen 6-10 år er hjarteleg velkomne 
til å vera med å syngje.

Bli med i Barneklangen!
I juni var det eit informasjonsmøte I Lomskyrkja 
om konfirmasjonstida. Oppmøtet av konfirmantar 
med føresette var stort, og vi gler oss på å bli betre 
kjende med mange av desse utover hausten og 
vinteren.

I løpet av september vil det vera innskriving for 
konfirmasjon våren 2018. Sundag 17. september 
er det presentasjonsgudsteneste i Garmo kyrkje kl. 
11:00. Og 13.-14. oktober reiser vi på «bli kjent 
tur» til Trondheim. 

Tidspunkta for konfirmasjon neste år er:
• Lom kyrkje laurdag 19. mai
• Garmo kyrkje laurdag 26. mai
• Bøverdal kyrkje laurdag 2. juni

Konfirmasjon 2018

Kyrkjelydshuset reiser seg!
Mange har spurt oss som arbeider i kyrkja korleis 
det ligg an med nytt kyrkjelydsbygg. 

I skrivande stund er vegger og tak oppe og glas 
og dører er snart på tur inn. Måndag 3. juli kom 
isolasjonen til grunnmuren, og etter det har det vore 
forandringar på tomta nesten kvar dag. 

Onsdag 16. august kom kranbilen med fyrste lasset. 
Så i løpet av den dagen var ytterveggane og ein 
delingsvegg reist. Dagen etter kom taket på og 
pappen vart lagd, og om natta regna det. Reknar 
med at i kyrkjebladet som kjem til advent, er det 
bilete frå eit ferdig hus.

Det har vore ein del flytting 
på Midtgard i sommar, og 
kyrkjekontoret er no i 3. etasje 
att, om lag der kontoret var før.

 Velkomne innom!

Nye kontor på Midtgard
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Hovudinngang i Lomskyrkja, eller våpenhuset, vert 
òg kalla for kjerringsvala. Døra frå svala og inn i 
kyrkja har namnet kjerringdøra. Opphavet for desse 
namna er ei gamal ordning som går langt attende i 
tid. Når ei kvinne hadde fødd, skulle ho etter ei tid 
stille i kyrkja og bli velsigna av presten før ho kunne 
gå inn. Ein reknar altså med at namnet kjerringsvala 
kom fordi det var her kvinnene stod og venta på 
presten og at dei så gjekk inn gjennom kjerringdøra.
 
Bakgrunnen for denne skikken har samanheng med 
kravet i Moselova om reinsing av barselkoner som 
dei såg på som ureine etter fødselen. Maria følgde 
òg dette då Jesus vart fødd. Martin Luther likte 
visstnok ikkje denne skikken, men den stod så sterkt 
at den overlevde reformasjonen. Kyrkjeritualet av 
1685 presiserte at skikken ikkje var knytt til reinsing 
frå synd eller at desse kvinnene var ureine. I omtala 
står det: «… hvilket skeer ikke for den skyld, at 
mand skulle agte dem mer syndige og ureene for 
Gud, end andre Mennisker, …».  

Samstundes i Kristian V. norske lov vart 
barselkvinnene pålagde å halde seg innomhus i 
fem-seks veker etter at dei hadde fødd, og at gifte 
kvinner så skulle bli introduserte for kyrkjelyden. 
Desse reglane vart oppheva i 1754. Likevel ser 
ein i altarboka av 1889 at det står om «Mødres 
Kirkegang»: «Ægtehustru, som skal indledes, møder 
med sit Følge i betimelig Tid før Gudstjenesten…»  
Truleg hadde inngangskjerringa med seg ei eldre 
kvinne i slekta som «Følge». Barselkona skulle òg ha 
med seg ei gåve eller eit offer. Tidlegare skulle det 
betalast for dei fleste kyrkjelege handlingar som t.d. 
dåp, gravferd m.m. og dette var ein del av inntekta 
til presten, men kunne vera tyngande for mange.

Den eldste kyrkjeboka ein 
har for Lom, går attende 
til 1730-talet. Som døme 
frå denne, kan ein sjå at 
Ragnhild Torgeirsdotter vart 
døypt 9. mai 1734. Dåpsdato 
står, men ikkje fødselsdato. 
Jenta var truleg nokså nyfødd. 
Det heitte seg at barnet 
helst skulle døypast innan åtte dagar, sjølv om det 
ofte gjekk lenger tid.  Det kunne vera dårleg vêr, 
krevjande føre eller anna som gjorde det vanskeleg.  
Mora, Marit Lassesdotter, kunne ikkje ha vore med 
til kyrkja da barnet vart døypt, for den 17. juni, - 
altså 5-6 veker etter dåpen,  stilte ho i Lomskyrkja 
som inngangskone. Dette finn ein i kyrkjeboka 
under Barsel= Qvinder introducerede. Men namnet 
til mora står ikkje i kyrkjeboka. Derimot står det: 
Torgier Sulembs Qv. Slik vart det gjort i hundre 
år etter dette. Først i sokneprest Heyerdal si tid i 
1834-1840 skreiv dei ned namnet på mora. Dette 
seier noko om kvinna si rolle i det offentlege liv 
på den tida. Skikken med inngangskoner heldt seg 
fram til 1851. Det året er siste notering om desse i 
kyrkjeboka for Lom.

Det er ulike meiningar om korleis kvinner oppfatta 
skikken med å stå inngangskone. Nokre kjelder 
frå den tida held denne kyrkjegangen fram som ei 
høgtidsstund for mora. Innsamla tradisjonsmateriale 
tyder derimot på at kvinner oftare såg skikken som 
audmjukande. Samstundes var det kan hende godt 
for mora med regelen om at kvinner skulle vera 
heime ei tid etter fødselen. Kanskje kunne ho da ta 
det litt meir med ro.

I Lomskyrkja har truleg bruken av inngangsdørene 
endra seg over tid. På 1600-talet vart kyrkjeskipet 
fyrst forlenga med ein laftedel mot vest og etter 
nokre år bygd om til krosskyrkje. I samband med 
ombygginga vart portalane flytte ut til enden 
av krossarmane. Dørstokken i sørportalen ber 
preg av stor slitasje. Ting tydar på at dette var 
inngangsdøra for lomverane. Nordportalen vart kalla 
«Nordherradsdøra» som viser til at dei frå Skjåk 
nytta denne. I vest vart det bygd på ei sval. Det ser 
altså ut for at denne vart nytta til inngangskonene og 
fekk namnet kjerringsvala.

Kjelder:
• lokalhistoriewiki.no
• Digitalarkivet
• Oddbjørg Blakar: Inngangskoner i Lom, Årbok for 

Gudbrandsdalen 1991
• Vera Henriksen og Anne-Mette Kolden: Lom stavkirke

Kjerringsvala

Frå altarboka 1889



Kornet - såing og vatning

Torsdag 1.juni var det trusopplæringstiltak med 
seksåringane i Lom kyrkjekommune. Fyrst trefte oss 
Kjersti F. Strass frå Gudbrandsdalsmusea, der ho 
fortalde historia om dyra som ikkje ville hjelpe høna 
med å så korn, vatne og hauste det. Men nysteikt 
brød av mjølet hennar  ville dei gjerne ha!
Deretter fylgde oss vassvegen ned til storstaburet og  
trefte Nils Teigen, som synte oss korleis ein sådde og 
vatna på gamalt vis. Og velgjort vart det, for no står 
kornaksa høge og fine!

Takk til Kjersti  og Nils for all hjelp denne dagen!

I samband med konfirmasjonen i Bøverdalskyrkja laurdag 3. juni vart 
den nye flaggstonga teke i bruk. Når festkledde konfirmantar, familie,  
gjestar og andre kom til messe denne dagen, vaia flagget  ved sida 
av den fine kyrkja i det flotte vêret. Etter messa vart det ei høgtideleg 
markering ved flaggstonga. Bøverdalen bygdelag ved Mina Rigmor 
Marstein,og knivlaget ved Mads Vole fekk kvar sin blomebukett og 
mange gode ord frå Einar, som takk for den flotte gåva, som dei gav til 
kyrkja og bygdefolket i Bøverdalen. Det heile vart avslutta med «Norge 
i raudt, kvitt og blått».
Flaggstonga kjem til å bli brukt berre ved kyrkjelege handlingar. 

Håkon, Therese, Kari Anne, Iver, Kristine, Mari og 
Sina.

Håkon, Therese, Kari Anne, Iver og Sondre lærer å vatne 
med sjeltreko av ein dyktig lærar.

Kyrkjeblad for Lom
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Lom
1. rad frå venstre; Prest Einar Gelius, Elisabeth Zahl Slettom, Maren Rudsar, Emma 
Mallaug, Marina Dagsgard, Anna Haugen, Lilli Schakenda og Thea Beate Bosmen.
2. rad frå venstre; Even Offerdal Bakken, Ivar Fjeld, Asbjørn Grøna, Isak Haugtredet 
Volden,Marius Synstnes og Vemund Moe.
3. rad frå venstre; Mattias Vestad, Jens Gunnar Øygard og Christer Aaboen Kolden

Garmo
1. rad frå venstre; prest Einar Gelius, Andreas Strand Eriksen og Sofie Mørch-Reiersen
2. rad frå venstre; Elise Sagmoen Nyhus og Ragnhild Kvamme Haugen
3. rad  Martin Biløygard

Bøverdalen
1. rad frå venstre; prest Einar Gelius, Siri Bøje Kvandalsvoll og Ola Stø Mundhjeld.
2. rad frå venstre; Hans Kjems Schöpflin og Ole Aleksander Larsen

alle foto: Marit Sletten
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Lom
1. rad frå venstre; Prest Einar Gelius, Elisabeth Zahl Slettom, Maren Rudsar, Emma 
Mallaug, Marina Dagsgard, Anna Haugen, Lilli Schakenda og Thea Beate Bosmen.
2. rad frå venstre; Even Offerdal Bakken, Ivar Fjeld, Asbjørn Grøna, Isak Haugtredet 
Volden,Marius Synstnes og Vemund Moe.
3. rad frå venstre; Mattias Vestad, Jens Gunnar Øygard og Christer Aaboen Kolden

Garmo
1. rad frå venstre; prest Einar Gelius, Andreas Strand Eriksen og Sofie Mørch-Reiersen
2. rad frå venstre; Elise Sagmoen Nyhus og Ragnhild Kvamme Haugen
3. rad  Martin Biløygard

Bøverdalen 
1. rad frå venstre; prest Einar Gelius, Siri Bøje Kvandalsvoll og Ola Stø Mundhjeld.
2. rad frå venstre; Hans Kjems Schöpflin og Ole Aleksander Larsen

alle foto: Marit Sletten



10

Kyrkjeblad for Lom

Lik Lom kyrkjekommune på facebook!

facebook.com/lomkyrkjekommune

Heim og ætt
Døypte:
Lom:
03.05 Vemund Moe
04.06: Selma Sveen Steinehaugen
04.06:  Maxim Sandviken
23.07: Tor Fagerli  � Volda

Frist for innsending av stoff til neste 
 kyrkjeblad er 14. november 2017!

PRESTANE SIN VAKTTELEFON I 
NORD-GUDBRANDSDAL:

VAKTNUMMER: 414 81 457
Kveld/natt: Kvardagar kl 17:00 - 09:00
Helg: Fredag kl 17:00 - Måndag kl 08:00

Jordfesta:
Bøverdalen: 
01.08: Kari Tande, f. 1932

Lom:
20.06:  Jenny  Slettom, f.1924   
22.06: Barbro Kvamme, f.1921
23.06: Ola Rusten, f. 1932
05.07: Else Kristine Opsahl, f. 1922
04.08: Sveinung Tykket, f. 1961
18.08: Mildred Gunhild Haugen, f. 1927

Om kyrkjebladet
Kyrkjeblad for Lom vert sendt ut til 
alle husstandar i kyrkjekommunen. 
Bladet kjem ut med fire nummer i 
året. 

Vi har fått ei rekkje innbetalingar 
til kyrkjebladet der avsendar ikkje 
har skrive inn namn og adresse. 
Desse får diverre ikkje bladet 
tilsendt, då vi ikkje har adressa. Vi 
vonar at dei det gjeld tek kontakt 
med oss slik at vi får retta opp i 
dette. 

Prestegardens Kvinneforening 

har fyrste møtet sitt i haust på Sandom 
tysdag 10.oktober kl. 18:00.

Ta kontakt med Anna Magni for 
informasjon på telefon 470 76 812.

Du kan og  bli ven med oss!
Søk på “Lom kyrkjekontor”

Vigsel:
Lom:
24.06: Ingvild Svendsrud og Henning Fossmo 
� Gjøvik
24.06: Anette Bakken og Dan Helge Jakobsen � Skjåk
24.06 Stine Schultz Heireng og Even Mesna Dahl � Oslo 
(vigde i Gjendebu) 
15.07: Mari Jacobsen og Hallgeir Garmo
19.08: Kari Larsson Finstad og Ole Petter Lindsø � Sør-Fron

Bøverdalen:
04.06: Maren Myre Baksaas og Josef Nystrôm � Oslo (vigde 
på Spiterstulen)

Vi kjem til å beise nytt 
hus på dugnad ein gong i 
haust.

Dersom nokon er 
interessert i å vere med, 
kan dei vende seg til 
kyrkjekontoret på tlf.
481 65 527 eller
481 65 528.

Vi vonar de har høve 
til å stilla!

Det nye kyrkjelydshuset 
skal beisast!
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Glimt frå tidlegare årgangar
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Spalta til venstre er henta frå Kyrkjebladet 
oktober 1950,
spalta over er frå august 1953.
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GUDSTENESTEPLAN

Sundag 03.09.  
LOM  KYRKJE kl. 11:00. 
• Konfirmantjubileum. 
• Barnedåp. 
• Diktardagar.  
• Offer til konfirmantarbeidet i bygda.

Onsdag 13.09. 
LOM HELSEHEIM kl. 11:00. Kvardagsmesse.

Sundag 17.09.   
GARMO  KYRKJE kl. 11:00. 
• Presentasjon av konfirmantane.  
• Offer til konfirmantarbeidet i bygda.
BØVERDAL KYRKJE kl. 14:00. Offer til 
konfirmantarbeidet i bygda.

Sundag 01.10.
LOM KYRKJE kl. 11:00. Offer til nytt kyrkjelydsbygg.

Sundag 08.10.  
BØVERDAL KYRKJE kl. 11:00. 
• Messe med nattverd og barnedåp.
• Offer til Bøverdalen bygdelag.
LIDARENDE  kl. 14:00. 
Offer til Lidarende grendahus.

Onsdag 11.10
LOM HELSEHEIM kl. 11:00. Kvardagsmesse.

Sundag 22.10.   
LOM KYRKJE kl. 11:00. 
• Utdeling av 4-årsbok. 5-åringane har baka 

nattverdsbrød.
• Barnedåp.
• Offer til trusopplæringa i Lom kyrkjekommune.

Sundag 05.11   
LOM KYRKJE kl. 19:30. Helgemesse.

Onsdag 08.11
LOM HELSEHEIM kl. 11:00. Kvardagsmesse.

Sundag 19.11.   
GARMO KYRKJE kl. 11:00.
 Offer til Prestegardens kvinneforening.
BØVERDAL KYRKJE kl.14:00.
 Offer til Prestegardens kvinneforening.

Atterhald om endringar i gudstenesteplanen: Sjå fast annonse i Fjuken, GD-Puls både på nett og i papirutgåva, i 
kalenderen hjå www.lom.kommune.no , på vår heimeside: http://www.lom.kommune.no/kyrkja.136853.nn.html 
eller fylg oss på Facebook: Lom Kyrkjekommune Messer i Skjåk kyrkjekommune finn du her: http://skjaak.kirken.no/ 

Jf. samarbeid med Skjåk: Dei helgene det ikkje er messe i Lom 
kyrkjekommune, er det som regel messe i Skjåk kyrkjekommune 
– og omvendt. Sjå meir informasjon under messeplanen.
Barnedåp let seg gjere på dei fleste messene våre.

• I Garmo kyrkje 17.september kl. 11:00, 
presenterer vi våre nye konfirmantar. Alle 
er hjarteleg velkomne til å sjå alle dei flotte 
ungdommane!

• 13.-14. oktober reiser vi saman med 
konfirmantane til Trondheim på bli-kjent tur. Der 
besøker vi Vitensenteret og Vår frue kirke. Det 
blir mat i Tyholttårnet laurdag kveld og messe i 
Nidarosdomen sundag, før vi tek på heimveg.

• Laurdag 21. oktober håpar vi at mange  
5-åringar blir med på bakedag. Der skal vi 
mellom anna bake nattverdsbrød til messa dagen 
etter. Og mykje anna godt sjølvsagt!

• Til messa sundag 22. oktober inviterer vi 
4-åringane til å koma å få «Mi eiga kyrkjebok». 
Da er vi spente på å høyre om det vart blomar 
av det dei sådde på plantedugnaden i juni. Og 
sjølvsagt håpar vi at 5-åringane som har baka 
nattverdsbrød, kjem og vil vera med å dele dei 
ut.

Invitasjonar kjem i posten!

Trusopplæringa framover:

To dyktige spelemenn kjem til Garmo kyrkje, 
torsdag 21. september kl 19.30: Ole Nilssen og 
Bjørn Kåre Odde!  

Dei vann ein solid 2. plass i gruppespel på 
Landsfestivalen i gammaldansmusikk i sumar. 
I tillegg til ei fin stund med god musikk og endatil 
ei urframføring, er det gratis kaffiservering og 
anledning til ein prat med Ole og Bjørn Kåre etter 
konserten. Inngangen kan du betale med kort, vipps 
eller kontantar. Vaksne 220kr. Barn under 18 år 
gratis. -Velkomen kvar og ein!

Konsert i Garmo kyrkje

Foto:Knut Utler
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Lom kommune
Sognefjellvegen 6
2686Lom
Sentralbord .........................................61 21 73 00

Mån.–fre.kl.08.30–15.30

Administrasjonssjef .............................971 61 865
Ordføraren ............................................901 12 400

Barn og familie
Loar barnehage
• Kreklingen ......................................481 65 530
• Tytingen & Blåbæra .......................481 65 531
• Skinntyta & Molta ..........................481 65 532
Garmo barnehage ...............................977 80 467
• Høgkøylln .......................................400 20 319
• Lågkøylln ........................................918 18 655
• Biblioteket ......................................901 36 178
Barnevern ............................................400 36 570
PPT .......................................................61 70 08 40

Bustad og eigedom
Brannsjef ..............................................959 89 941 
Byggjesaker .........................................468 21 863 
Avd. ing. kommunale bygg ................414 11 112 
Feiar .....................................................959 89 942 
Landbrukskontoret ..............................905 75 253   
Næring .................................................975 22 977
Oppmåling ...........................................454 03 444
Tekniske tenester ................................993 96 529

Helse- og legetenester
Ergoterapi .............................................911 63 718
Fysioterapi ......................481 65 520/481 65 521
Vakttelefon heimesjukepleie ..............975 06 860
Tenesteleiar Pleie og omsorg .............941 53 793
Helsesøster .....................976 67 746/976 67 747
Jordmor Ellen Olasveen .......................900 24 427
Legekontor ..........................................61 21 72 00

Kl.08.00–11.30 og 12.00–15.30

Legevakta, kveld og helg ..................61 70 08 00
LEGEVAKT ...................................................116 117  
Pleie- og omsorg/Lom helseheim .... 481 65 525 
Psykiatrisk sjukepleiar .........................481 49 062 
Tannklinikk ..........................................61 21 11 69
Veterinærvakt .....................................61 21 13 00

Kultur, idrett og fritid
Bibliotek ..............................................61 21 16 30 
Fleirbrukshuset Utgard .......................465  05 428 
Lom friviljugsentral .............................996 93 847 
Musikk- og kulturskule .......................958  25 410

Miljø
Miljøvern ..............................................474 66 826 
Reinseanlegget Fossbergom ..............61 21 12 30 
Driftsoperatør Jon Terje Husom ..........906 74 417 
Driftsoperatør Svein Arne Olsen .........979 80 482 
Fagleiar kommunalteknikk .................951 31 854 
Renovasjon ..........................................468 21 863 
Renovasjon Melby Transport ..............905 99 690 
Veg/vatn/kloakk .................................993 96 529
Lom miljøstasjon .................................975 54 744
Teknisk vakt .........................................971 53 580

Natur og friluftsliv
Skogkontoret .......................................958 26 661
Viltnemnda ..........................................997 12 939
Ettersøksgruppa ...................................951 18 893

Offentlege etatar
Konfliktrådet i Oppland ......................22 77 72 10 
Kyrkjeverge ..........................................481 65 527
Kyrkjelydssekretær ..............................481 65 528 
Prestekontoret .....................................481 65 529
Skatteetaten ........................................800 80 000 
Lom og Skjåk brannvesen ...................959 89 944 
Politi .....................................61 05 32 50 / 02800
Nord-Gudbrandsal kommunerevisjon:
• Magnar Kolden ..............................991 27 251
• Terje Husøy ....................................951 52 688
• Kjell Petter Syvergaard .................901 35 519

Skule og utdanning
Loar skule .............................................481 57 063
Lom ungdomsskule ............................61 21 10 91
SFO Loar skule ......................................474 66 829
Vaksenopplæring ................................61 21 10 91

lom.kommune.no post@lom.kommune.no facebook.com/lomkommune

Minitelefonkatalog for Lom kommune
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Diktardagar Lom – Skjåk – Vågå

Vera Henriksen
Lisbet Lid Venås Illus: Karl Erik H

arr 

31. august - 3. september

www.diktardagar.no

Frå 15. juli er det mogleg å kjøpe eller tinge billettar
på diktardagar.no eller post@diktardagar.no

Meir informasjon: www.diktardagar.no, tlf. 90738489 
eller Norsk Fjellsenter tlf. 61211600.



Frå og med august 2017 innfører Lom kommune 
kr 50,- i fakturagebyr på faktura i papirformat.
  
Vel du å nytte e-faktura gjennom nettbanken, 
slepp du å betale fakturagebyr.  Alternativt kan du 
opprette avtalegiro på faste betalingar, da slepp du 
og fakturagebyret.

Gebyra gjeld ikkje for kommunale avgifter, faktura 
for barnehage og pleie- og omsorgstenester.
Vi oppmodar likevel om at kvar enkelt nyttar seg av 
e-faktura.

Gebyr på faktura frå Lom kommune

facebook.com/lomkommune

Kven tykkjer du fortener kulturprisen? 
Enn kulturstipendet? Kom med forslaga dine!

Kulturprisen blir gjeven for aktivt, friviljug og uløna 
kulturarbeid over lengre tid, eller for særleg fortenestefulle 
einskildtiltak som kjem kulturlivet i Lom kommune til gode. 
Det er høve til å foreslå kandidatar til kulturprisen.

Kulturstipendet blir gjeve for å hjelpe fram ungdom med 
særskilde evner eller interesser på område innafor det utvida 
kulturomgrepet. Det er høve til å søkje på kulturstipendet, og 
det er høve til å foreslå kandidatar til stipendet.

Forslag til kulturprisen eller forslag/søknad til kulturstipendet 
sendast post@lom.kommune.no eller til Lom kommune, 
Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom, innan 27. september 2017.

Utdeling av pris og stipend skjer på Haustkveld under 
Lomseggen fredag 20. oktober, ein del av kulturhelga Lomsfest.

LOMSFEST 2017
19. - 22. oktober

Velkomen til ei flott hausthelg i Lom med 
quiz, konsertar, drive-in kino, potetkanonløp og mykje meir! 
Programpostar blir lagt ut fortløpande - fylg med på www.facebook.com/lomsfest 
Lomsfest blir arrangert av Lom kommune, friviljug sektor og næringslivet

• •

Torsdag 19. Fredag 20. Laurdag 21. Sundag 22.

• Opningsarrangement 
på Norsk Fjellsenter

• Nattkino/drive-in-
kino. Fossheim sel 
kino-mat

• Litterær lunsj
• Haustkveld 

under 
Lomseggen

• Ølsmaking 
Smak i Lom

• Potetkanonverkstad
• Husflidsdagen: ulike 

aktivitetar
• Kurs i bunadsmontering
• Buskspeling/-dansing: 

Lomsklangen, Lom 
seniordans

• Quiz med Christer Falck

• Program 
kjem snart!
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Lom kommune 
Sognefjellsvegen 6
2686 Lom
Telefon: 61 21 73 00

Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no
www.lom.kommune.no


