VIELSE I
GARMO STAVKIRKE
PÅ MAIHAUGEN

INFORMASJON
TIL
BRUDEPAR OG GJESTER

Velkommen til vielse
i Garmo stavkirke
Vi synes det er hyggelig at dere har valgt å gifte
dere i Garmo stavkirke.
Dette er en viktig dag i livet og vi håper at det
blir en på alle måter vellykket dag for dere og
deres familier.
I denne informasjonsfolderen vil dere finne
informasjon som forhåpentligvis både er nyttig
for brudepar og gjester.

Litt historie om Garmo stavkirke
Garmo stavkirke har en lang historie: Da Hellig Olav i
1021 kom fra Lesja til Lom på sin kristningsferd, møtte
han Torgeir Gamle på Garmo i Lom. Han skulle få det
fiskerike Tessevannet mot at han lot seg døpe og bygge
kirke på garden sin. Dette var forløperen til den kirka
som i dag er å finne på Maihaugen.
Den nåværende stavkirka ble trolig bygd tidlig på 1200tallet, tårnet kom i 1690-åra, mens tverrskipet ble bygd
i 1730-åra.

Kirka var sognekirke i Garmo, som var annekssogn i Lom
prestegjeld. Her har bygdas folk gått til kirke i mange
hundre år. Her ble Knud Pedersen døpt en dag i 1859.
Han ble senere kjent som Knut Hamsun.
I 1882 tilfredsstilte kirka ikke lenger tidens krav og ble
revet. Brukbare bygningsrester ble solgt på auksjon, mens
resten ble brent.
Trond Eklestuen (1837-1916), av mange sett på som en
bygdeoriginal, forstod imidlertid at dette var for galt. Han
fikk kjøpt de bygningsdelene som han hadde råd til, men
han merket seg også hvor det øvrige tok veien. Dette
fortalte Trond til grunnleggeren av Maihaugen, Anders
Sandvig, som fikk sin nærmeste samarbeidspartner,
arkitekten Heinrich Jürgensen, til å rekonstruere Garmo
stavkirke her.
Inventaret var imidlertid tatt vare på
andre steder. Bare klebersteinsdøpefonten og et maleri var på plass
da kirkeklokkene kunne kime til
olsokfest på Maihaugen i 1921.
Prekestolen, korbuen, en lysekrone og
et kirkeskip fra Hustad gamle kirke,
Sandvigs barndomskirke, ble deponert
på Maihaugen ved femtiårsjubileet i
1937. Altertavla er fra den gamle kirka
i Lillehammer og kollekttavla er fra
Fåberg kirke.
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Kirka står nå som et eksempel på en landsens bygdekirke,
slik de ofte var på 1700-tallet. Kirka var den gangen det
sentrale samlingsstedet i bygda, der folk møttes til
gudstjeneste, til livets høytider som dåp, bryllup og
begravelser og til sosial omgang.

Retningslinjer for vielser i Garmo stavkirke
Garmo stavkirke er en fredet bygning og inngår i vår
bevarings- og formidlingsvirksomhet. For at dagen skal
bli vellykket for dere og for oss, ber vi om at følgende
retningslinjer blir fulgt:
Sesong:

Ca. 18. mai til slutten av august.

Besiktigelse:

Kan skje i museets åpningstid. Må
avtales på forhånd. Tlf. 61 28 89 00.

Bestilling:

Via Lillehammer kirkekontor,
tlf. 61 27 08 88, som skaffer prest og
organist.

Pris:

Leie av kirken og personalbistand,
kr. 3.800,- blir fakturert fra
Maihaugen. I tillegg kommer
eventuelt kostnad fra kirkekontoret.

Antall:

Maksimum tre vielser pr. dag. 90
minutter mellom vielsene hvis flere
samme dag. Ca. 75-80 sitteplasser i
kirken. Det er ikke puter på benkene,
og det kan være nokså kjølig i kirken.

Musikk:

Kirken har elektronisk orgel. Bruk av
andre instrumenter og annet lydutstyr
må avtales på forhånd.

Kirkevakt:

Kirkevakt ordnes av Maihaugen.

Program:

Program for vielsen med salmer etc.
må gjerne deles ut. Husk at
programutdeler bør komme tidlig til
kirken.
Hvis eget program ikke ønskes, finnes
den nye salmeboken til lån i kirken.

Pynting:

Maihaugen besørger enkel pynting ut fra
hva som finnes i naturen. Som oftest er
kirken pyntet med blåbærlyng og
markblomster (avhengig av sesong).
Ekstra pynting er i utgangspunktet ikke
ønskelig, men mulig å gjøre individuelle
avtaler.

Billett/
inngang:

Gratis adgang via hovedinngangen for
brudepar og gjester. Ønskes
omvisning eller besøk i utstillinger,
må ordinær museumsbillett løses.
Opplegg for grupper kan bestilles til
gunstige betingelser.

Transport:

Eventuell kjøring av brud/brudepar til/fra
kirken må avtales på forhånd.
Skyss med hest og kjerre for brudeparet
kan ordnes. Henvendelse til
post@maihaugen.no for mer informasjon.

Parkering:

Parkering skjer på Maihaugens
ordinære plasser (driftes av
Lillehammer kommune). Her må
parkeringsavgift betales på vanlig
måte. Gratis etter kl. 17.00.

Selskap:

Maihaugen har flere selskapslokaler
som egner seg meget godt både for store
og små bryllup. Ta gjerne kontakt for
nærmere informasjon, eller se
www.maihaugen.no/selskapslokaler og
www.maihaugen.no/bryllup

Vil du ha ytterligere informasjon om Maihaugen, Garmo
stavkirke eller vielser generelt kan vi anbefale følgende
nettsider:
Generelt om Maihaugen:
www.maihaugen.no
Info om kirken:
www.maihaugen.no/garmo
Informasjon fra Den Norske Kirke om bryllup:
www.kirken.no/bryllup

På bryllupsdagen
Kirken åpnes ca. 30 minutter før første vielse. Kirken vil
før dette være stengt på grunn av pynting og andre
forberedelser.
Vi ber om at det vises hensyn dersom det er flere bryllup
samme dag, slik at man ikke stenger for nye gjester og
brudepar eller forstyrrer vielsene i forkant.
Røyking er forbudt utenfor kirken. Kun tillatt på spesielt
merkede områder inne på museumsområdet.
Kasting av ris er ikke tillatt. Dette fordi småfugler ikke
tåler ris, og på grunn av plagene duene medfører.
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Vi ønsker dere
lykke til på den
store dagen!
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