
SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangementer 

 
 
Kontaktinformasjon ansvarlig søker:   
 
Navn på søkerorganisasjon Stiftelsen Lillehammer museum 
Postadresse Maihaugveien 1 
Postnummer 2609 
Poststed Lillehammer 
Navn på kontaktperson Trude Arnesen 
Telefonnummer 61288900 
Mobil 91773895 
E-postadresse Trude.arnesen@lillehammermuseum.no 
Evt nettsideadresse Maihaugen.no 
 
Medsøker: 
 
Hvilke eventuelle 
oragnisasjoner skal stå som 
medsøker?  

 

 
Søkers virksomhet: 
 
Kort beskrivelse av ansvarlig 
søkeren, bakgrunn, tidligere 
arrangementserfaring, status 
økonomi og antall medlemmer. 

Det er museene på Lillehammer og spesifikt Maihaugen 
som søker midler til å utvikle julemåneden. I tillegg ønsker 
vi å utvikle Dikterhjemmene med Bjerkebæk og Aulestad 
med julearrangement. 
 
Etter år med LJOS så må dette nedskaleres pga økonomi. 
Vi ønsker å benytte noe av tidligere investeringer i utsyr til 
å lyssette Garmo stavkirke. Det ønsker vi at skal bli en årlig 
tradisjon. Vi utarbeider nå en ide hvor vi vil invitere barn- 
og ungdom til å utforme og ha ansvaret. For dette ønsker 
vi å gi ungdommen erfaring og en påskjønnelse. 
 
Vi ønsker å tilby besøkende utvidet tilbud i hele måneden 
for Maihaugen og helger på dikterhjemmene. Vi tror dette 
er positivt for Regionen og de andre reiselivsbedriftene 
her. 
 

 
Fakta om arrangementet 
 
Navn på arrangementet Kulturhistoriske juletradisjoner 



Hvor skal arrangementet 
avholdes? 

Maihaugen i den gamle og nye delen 
Dikterhjemmene tenker vi gjennomført inne i hjemmene 

På hvilken måte har 
arrangementet en nasjonal/ 
internasjonal karakter? 

Det tilbys på norsk og engelsk på Maihaugen og kun norsk på 
Dikterhjemmene 

Tidspunkt for avvikling Maihaugen i desember, 3-5 dager avhengig av støtte og 
ressurstilgang samt hele romjulen. 
Aulestad 16.17 desember og Bjerkebæk 9,10, 16,17 desember 

Er arrangementet 
enkeltstående eller 
gjentakende/årlig? 

Gjentagende som mål 

Er arrangementet 
bærekraftvurdert ila de siste to 
årene? 

 
 JA, dato x       NEI ____ 

Hvis NEI, er kontakt innledet for 
slik vurdering, jfr forutsetning i 
utlysning? 

   
JA _______                                      NEI ______ 
 

 
Prosjektopplysninger 
 
Hva søkes det støtte til? 
(beskriv prosjektaktivitetene så 
konkret som mulig) 
 

MAIHAUGEN 
Utvikle konsept og skrive tekster for bemanning av julepyntede 
hus fra ulike tidsepoker. Det søkes også støtte til bemanning for 
å kjøre dette som en pilot i 2023.  
 
AULESTAD 
Juleomvisning i julepynta hus 
 
BJERKEBÆK 
To kveldsarrangement i peisestua med opplesning av juletekster 
av S. Undset. 

Hvilke langsiktige effekter 
forventes utviklingsprosjektet å 
gi arrangementet/arrangøren? 
 

Målet er å teste markedet for slike arrangement med mål å 
kunne etablere dette som fast tilbud framover. Vi trenger støtte 
til en satsing som vi håper og tror kan bære seg økonomisk 
framover. 

Hvilke ringvirkninger forventes 
for omgivelsene/regionen? 
 

Sosialt er dette bærekraftig både med tanke på byens beboere 
og de besøkende. Økonomisk betyr det mye for hoteller og 
turoperatører etterspør publikumstilbud som gjør at besøkende 
kan inviteres til byen. Sammen med det «hvite gullet» er dette 
en viktig faktor for turisme i Lillehammer på denne tiden. 

Hva er det samlede budsjettet 
for prosjektet? 

 
Kr. 115 000 

Søknadsbeløp  
• Spesifiser på 

kostnadsposter  
 

Gjennomføring 
- Maihaugen                    250 timer 
- Aulestad                          20 timer 
- Bjerkebæk                       25 timer 

                                          295 timer* kr 260 KR. 76 700 
 

Kostymer og materiell                  KR. 25 0000    



 

 
Lyssetting Garmo 

- Påskjønnelse                                    kr 10 000 
- Diverse elektrisk utstyr                   kr 5 000 

 
Egenfinansiering – spesifisér 
timer/kroner. Egeninnsats i 
form av timer beregnes med 
sats på kr. 300.  
 

Prosjektstyring   totalt             150 timer          Kr. 45 000 
 

Er det søkt om/tildelt annen 
finansiering til prosjektet? Evt 
fra hvem og hvor mye er søkt 
eller bekreftet? 

Nei, bruker egne driftsmidler. 

 
Rapportering/Etterarbeid 
 
Når kan evalueringsrapport og 
regnskap for prosjektet 
leveres? 
 

 I mars 2024. 

 
Vedlegg 
 
Totalbudsjett for arrangementet 
 

 

Eventuelle andre vedlegg 
(spesifisér) 

 


