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1978 U.L. Verdandi for teaterarbeid og viseklubb (teaterstykke og 
Prøysenprogrammet) 

1979 Kristian Anseth for kulturvernarbeid (bygdatun og bygdabok) 

1980 
Jentekoret 
Lesja skulemusikk 
Lesjaskog skulemusikk 

for barne- og ungdomsarbeid 

1981 P. Audun Høgbrenna 
Lesjaskog skytterlag 

- for amatørdikting, spesielt "Lesjasangen" 
- 100 års jubileum 

1982 Helga Doseth for arbeidet med mannsbunad for Gudbrandsdalen 

1983 Arne Bøe for arbeid til beste for sang og musikklivet i Lesja 

1984 Kjøremgrenda musikkforening for stor innsats og aktiv deltaking i janitsjar og musikklivet 

1985 Lesja sangkor som aktiv og allsidig kulturformidlar (i samband med 40-
årsjubileum 

1986 Øystein Mølmen for kulturhistorisk arbeid, særleg jakt- og famgstkultur 

1987 Lesja skytterlag for 125 års aktivt arbeid for skyttersaka 

1988 Kyrkjebladet for Lesja og 
Lesjaskog 

for allsidig informasjon - vidareføring av den funksjonen 
som kyrkjebakken hadde 

1989 Otto, Magnus og Anton Sveen treskjæring, kombinasjon av kunst og levebrød, arbeid for 
bevaring og utvikling av treskjæring 

1990 Thor Selsjord fordi han deler naturopplevingane sine med andre - både 
gjennom kunst og tilretteleggjing 

1991 Egil Anshus for det frivillige arbeidet han har nedlagt, særleg for barn 
og unge i bygda 

1992 Audun Einbu for å ha stått sentralt i kulturlivet i bygda, både som 
kunnskapskjelde og formidlar (sp. lokalhistorie) 

1993 Marit R. Vorkinn for den store innsatsen ho gjer for bygd, m.a. gjennom 
arbeidet ho har lagt ned ved Lesja Bygdatun 

1994 Ola Utgaard for den måten han har halde dugnadsånda i hevd, og vore 
ein god ambassadør for Lesjabygda 

1995 Lesja Bondekvinnelag for den store innsatsen dei gjer i lokalsamfunnet, særleg 
med å skape liv i husa på Lesja Bygdatun 

1996 Bjørg Håkonsrud for sin mangeårige innsats for sang- og musikklivet og 
andre kulturaktiviteter i Lesja 

1997 Lesja speidergruppe 
 

for frivillig innsats for barn og unge i Lesja gjennom mange 
år 

1998 Hilde Anne Bakken for sitt mangeårige engasjement som dirigent for 
Lesjaskog skulemusikk 

1999 Magnar Sletta 
for stor og ueigennyttig innsats for ei rekkje frivillige 
organisasjonar i Lesja gejnnom fleire tiår (30 - 40 år) og 
enda aktiv i dette arbeidet 

2000 
 

Odd Reidar Hole 
 

for mangeårig organisasjonsarbeid - historielag, mållag og 
sokneråd - oppretting av minnesmerke og ymse 
restaureringsarbeid. Han har vist mangeårig engasjement i 
å ivareta og vidareformidle kultur- og lokalhistorie. 

2001 Ingen utdeling iflg vedtak i HuO 



2002 Klara Espeseth 

for mangeårig organisasjons- og misjonsarbeid - særleg 
for og med born i søndagsskule og Solstråleklubben. Eit 
ja-menneske med hjartet på rette staden og omtanke for 
liten og stor generelt og i nærmiljøet. 

2003 Astrid Mohn 
for 50 års innsats i ei rekke lag og foreiningar - 
Raudekrossen, guttemusikken, "Klarinetten" og Lesja 
sangkor 

2004 Lesjaskog sanitetsforening og 
Lesja sjukepleielag for mangeårig innsats særleg for sjukebilane i Lesja. 

2005 Kari Hole 
 

For sin innsats for fotballmiljøet for ungdom, særlig 
jentefotballen i Lesja 

2006 Brøste-Stueflotten kulturlag For å ha bygd opp og marknadsført eit flott vasskraftsenter 
ved Sagelva vest for Bjorli (Brøst-saga) 

2007 Paul Gunnar Lien For 30 år som en svært aktiv aktør i kulturlivet i Lesja.  

2008 Lesja Husflidslag 
For å være og ha vært en stor tradisjonsbærer innen 
gamle håndverkstradisjoner, både som formidlere,  
utøvere og inspirasjonskilde.  

2009 Anne Marthe Ølstad 
For å ha drevet rideskole på Ølstad, et viktig barne- og 
ungdomstiltak gjennom 20 år, og vært en dyktig formidler 
og rollemodell for barn og unge i Lesja.  

2010 Arve Tordhol og  
Wenche Holløkken 

For sin store innsats for menneske med 
utviklingshemming, både gjennom dagleg virke og utanom 
arbeidstid. Spesielt kan nemnast organisering av kultur- og 
idrettsarrangement. 

2011 
Jon Nørstebø 
Marit Trelvik 
Bjørn Inge Brandlistuen 

Utrettelig innsats for baneområdet både på Lyftingsmo og 
Lesjaskog. Fotballen for aldersbestemte lag står sterkt i 
Lesja – og disse tre er viktige bidragsyter til dette ved å 
sørge for flotte treningsforhold. 

2012 Lesja Toraderklubb På 2. Rad 
Unikt bidrag til Lesjas kulturliv gjennom en lang årrekke, 
og stor bredde i ensemblets aktiviteter. «På 2. Rad» er 
lokale kulturbærere og formidlere av høy kvalitet.  

2013 Bjørn Roger Holte 
Stor innsats i Røde Kors, Lesja Jeger og fisk, i og i å 
rekruttere nye skyttere. Kjører opp skiløyper på Myrin til 
glede for store og små, spesielt ansvar for Thor-løypa.  

 


