
 
 

 

Kulturprisen 2017 overrakt  

Alma Hovda Bø 
Øyer kommunes kulturpris for 2017 ble overrakt Alma 

Hovda Bø under Kulturskolens julearrangement 13. 

desember i en nær fullsatt Øyer kirke.  

I sin tale la Ordføreren vekt på at Alma Hovda Bø har ytt 

en betydelig gratis innsats til fellesskapets beste, en 

ildsjel på mange områder, som vi er svært takknemlige 

for.  

Øyer kommunes kulturpris består av diplom, en 

gavesjekk på kr. 10.000,- og blomster.  

Som begrunnelse for at nettopp hun æres med årets 

kulturpris, er hennes innsats for mange ulike miljøer innen kulturlivet i Øyer. 

Alma kom til Øyer som nyutdannet lærer og begynte sitt virke ved barneskolene. Et yrke hun 

hadde frem til hun gikk av med pensjon. Det er ikke på grunn av sitt virke som lærer hun får 

prisen, men alt hun har gjort i tillegg innen kulturlivet i kommunen.  

Det første hun tok tak i var dirigentoppgaven i Øyer sangkor. Hun ledet koret gjennom 

mange år og flere konserter. Hun har skrevet artikler i lokale utgivelser om musikkliv og selv 

så spiller hun tradisjonsinstrument. Flere husker opptreden i «Kjærringbælgen» og 

«Nabolaget». Hun har også vært på Bakketun og muntret opp de eldre med toraderen sin.  

Alma har vært aktiv i menighetsarbeidet i Øyer, blant annet som klokker i Øyer kirke, 

redaktør av menighetsbladet Klokkeklang og som leder av Øyer og Tretten kirkelige råd siden 

2011. Hun har et stort engasjement, er en dyktig organisator, klar i tanke, ord og gjerning. 

Noen av sakene hun har stelt med de siste årene er restaureringen av Tretten kirke. Diakoni 

og kirkens omsorgstjeneste er av de oppgavene hun har vært med på, der blant annet 

formiddagstreff og andre arrangementer på Bakketun har stått på programmet. Hun har og 

jobbet mye for å skaffe Øyer kirke nytt orgel, nå som leder av orgelkomiteen. Hun var primus 

motor for å organisere og gjennomføre avskjedsarrangementene for sogneprest Øyvind 

Sagedal som gikk av med pensjon nå i høst og nå står hun klar til å ta imot vår nye 

sogneprest, noe som jeg er sikker på hun vil løse på en utmerket måte.  

Alma var pådriver for å få i gang Ungdomshelsetjenesten i kommunen, en tjeneste som har 

som mål å hjelpe ungdommen til innsikt i og tro på egne ressurser, for på den måten å 



 
fremme mestring i møte med ulike utfordringer. Et annet initiativ hun var pådriver for var 

jentedag for ungdomsskolejentene. En hel dag bare for jenter i Trettenhallen med mange 

forskjellige aktiviteter et lavterskeltilbud som passet for alle.  

Alma var leder Øyer bygdekvinnelag i mange år. Bygdekvinnelaget er pådriver for gode 

kvinneliv og aktive lokalmiljø. I hennes ledertid var Bygdekvinnelaget opptatt av å formidle 

lokalt kulturstoff og lokale bygdetradisjoner, med fokus blant annet på mat og klær. For å 

nevne noe ble det avholdt store arrangementer i samarbeid med andre lag og foreninger, 

slik som «Kvinnespor» og «Fra snøreliv til silkestas». «Fra snøreliv til silkestas» var ei 

utstilling om undertøyshistorie i samarbeid med Opplandsarkivet.  

Alma Hovda Bø har vært i styret for omsorgsberedskapsgruppen i Norske Kvinners 

Sanitetsforening i noen år. Hun har også vært leder av Norske Kvinners Sanitetsforening i 

Øyer. Som leder var hun en pådriver for å få satt ting i gang, blant annet ei 

omsorgsberedskapsgruppe for Øyer. Omsorgsberedskapsgruppen inngår i Beredskapsplanen 

for Øyer kommune og er ei gruppe som skal delta ved ulykker og kriser i lokalsamfunnet. 

Den først samarbeidsavtalen mellom Norske Kvinners Sanitetsforening i Øyer, Øyer og 

Tretten Bygdekvinnelag og Øyer kommune ble signert i 2008, og er siden fornyet flere 

ganger, siste gang i 2016.  

I forbindelse med vaksineringen ved svineinfluensa epidemien i 2009 kom avtalen om 

omsorgsberedskapen til god nytte, der gruppen stilte opp på en flott måte. Innsatsen ble 

hedret ved et eget arrangement der gruppen fikk overrakt en gavesjekk, fikk rosende omtale 

av sitt bidrag og ble takket for det gode samarbeidet. Alma Hovda Bø tok imot gavesjekken 

på vegne av avtalepartene.  

På vegne av kommunen- tusen takk for din innsats, alle timene du har brukt til fellesskapets 

beste og alle gode opplevelser du har vært med å skape i vår kommune.  

En stor takk også til de som har bidratt til at hennes virke gjennom mange år på denne 

måten kan komme frem i lyset.  

 

 

Brit K. Lundgård 

Ordfører 

 

 

 

 


