
Årsrapport 2011 for Hedalen menighet 
Hedalen menighetsråd hadde følgende sammensetning fram til 1. november:  

Ellen Skrinde Øverby, leder og medlem av kirkelig fellesråd. 

Knut Erik Digene, nestleder 

Gunvor Heiene, sekretær 

Ragnar Garli, kasserer  

Signe Elisabeth Kvåle, sokneprest 

Anne Omsrud 1. vararepresentant. (møter fast) 

 

Det ble holdt valg til nytt menighetsråd samtidig med kommune- og fylkestingsvalget den 11. 

og 12. september, og det nye rådet består av: 

Per Harald Grøv, leder og varamedlem av kirkelig fellesråd  

Reidun Storruste, nestleder og medlem av kirkelig fellesråd. 

Anny Bakke Perlestenbakken, sekretær 

Grete Skogly, kasserer 

Signe Elisabeth Kvåle, sokneprest 

Bjørg Elisabeth Berg, 1. vararepresentant. (møter fast) 

 

Statistiske opplysninger for hele kalenderåret 2011 (2010 i parentes) 

Antall gudstjenester: 38 (36) Alle ble holdt i Hedalen stavkirke. 

16 av de 38 gudstjenestene er avholdt utenom søn- og helligdag.  

 

Antall besøkende 2211 (2334). Gjennomsnitt: 58,2 (64,8)  

På de 22 gudstjenestene som er avholdt på søn- og helligdager er gjennomsnittsframmøtet: 

69,9 (1537/22) mot 90,4 i 2010. 

16 gudstjenester på andre dager har gjennomsnitt på 42,1 (674/16) mot 36,2 i 2010. 

Konklusjon: Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester har gått ned. Det kan ha 

sammenheng med at det var færre døpte og færre konfirmanter. 

 

Det er avholdt 11 (13) gudstjenester med nattverd. Totalt antall nattverdsgjester: 423, 

gjennomsnitt 38 (33). 

Det er avholdt 22 familiegudstjenester.  Totalt antall deltakere: 1163, gjennomsnitt 52. 

 

Antall døpte: 6 (15) Av disse var 4 (6) bosatt i soknet. 

Antall konfirmanter: 5 (7)  

Antall kirkelige vigsler: 1 (4) 

Antall gravferder 12 (12)  

 

Det er ikke registrert noen utmelding i 2011 (1 i 2010).  

Det er registrert 1 innmelding i 2011. 

 

Det er innsamlet kr 47773 (kr 53226) ved offer/kollekt i kirka. Av dette kr 7574, dvs 15,9% 

(kr 22162, dvs 41,6%) til egen virksomhet.  

 

Medarbeiderstaben:  

Det har ikke vært endringer i staben i 2011. Menighetsrådet takker alle ansatte for 

pliktoppfyllende innsats og godt samarbeid.  

 

 



 

Barne- og ungdomsarbeidet 

2011 var siste året Hedalen menighet fikk prosjektmidler fra trosopplæringsprosjektet. Vi 

hadde ingen ansatte i prosjektet dette året, og satset derfor mer på innkjøp av utstyr og 

forbruksmateriell, samt oppmuntring av de frivillig, ulønnede medarbeiderne i barnearbeidet. 

Se egen rapport fra SALTO 

 

Det ble arrangert en barneleir med ei overnatting på Ildjarntunet med 20 deltakere. Helge 

Hafsås ble leid inn som hovedleder på leiren. Og det ble arrangert en tårnagentdag. 

 

Misjonsprosjekt 

Menigheten har ikke inngått noen avtale om ett spesielt misjonsprosjekt. 

 

Frivilligsentral 

Hedalen menighetsråd er medlem i frivilligsentralen.  

 

Noen glimt fra virksomheten forøvrig 

Påskeandakt ved Gunnvang. Andaktsholder: Einar Ekerhovd, som var bibeltimeholder på 

Ildjarntunet i påska. Menighetsrådet serverte kringle, sjokoladekake og kaffe/saft etter 

andakten. Vi hadde ikke annonsert kollekt dette året, men mange kom og sa at de ville gjerne 

betalt litt for kaffe og kaker. 

”Vi over 60” ble arrangert også dette året. Hedalen Helselag betalte maten og Hedalen 

Ungdomslag ga gratis hus på lokalet til arrangementet som hadde meget godt frammøte.  

Det ble ikke arrangert konfirmantfest i 2011. 

Dugnad på kirkegården før 17.mai. Menighetsrådet serverte Ringerikskringle og kaffe/te i 

Preststugu under dugnaden. 

Kirkekonsert i samarbeid med Jørn Hilme-stemnet.  

Det ble satt opp nytt skilt ved inngangen til kirkegården om røyking og hund forbudt. Takk til 

Herman Sukke og Svein Breen som laget skiltet. 

Ei ny opplysningstavle om kirka ble slått opp på bårehusveggen. 

 

Utvalg og komiteer: 

 

Diakoniutvalget  - egen rapport 

 

Stavkirkekomiteen – egen rapport. 

 

Sommerandakter  - egen rapport 

 

Pilgrimskomiteen består av Ragnar Garli (leder), Ronny Skogstad og Ingeborg Aaslie.  De har 

ansvar for rydding av Pilgrimsvegen fra Hedalen kirke til Vallershaugen og sørger for at 

rydding og merking er i orden før den årlige pilgrimsvandringa starter. 

 

Stiftelsen Govassreiret: Styret består fra 03.11.11 av: Harald Liodden (leder), Signe Kvåle, 

Ola Einar Grøv og leder i menighetsrådet.   

Govassreiret leies ut. Samtidig leier styret for Govassreiret annekset til Ragnveig og Egil 

Kampenes ved Govatnet til disposisjon for Signe Kvåle mot at hun betaler de utgiftene hun 

ville hatt ved bruk av ”Govassreiet”.    

 

 



Jubileumskomitè for Hedalen stavkirkes 850-årsjubileum i 2013: 

Komiteen består av Elling Fekjær (leder), Kari Haldis Brenden, Eldor Bråthen, Ingrid 

Gunderhuset, Hermann Sukke, Mari Goplerud Rygg, Ingeborg Aaslie og sogneprest Signe 

Elisabeth Kvåle.  Prost Anne Hilde Øigarden deltar også ofte på komitemøtene.  Komitteèn 

har nedlagt et betydelig arbeid i året som har gått med planleggingen av forskjellige 

arrangement i jubileumsåret. 

 

Stiftelsen Presteboligen: Styret består av 2 representanter fra Hedalen og 2 representanter fra 

Begnadalen og lederne i begge menighetsrådene.  Representantene fra Hedalen er fra 

03.11.11: Harald Liodden, Ola Einar Grøv og Per Harald Grøv. 

 

Trosopplæringsprosjekt i Valdres: Signe Kvåle er med i styringsgruppa.  Reidun Marie 

Storruste er menighetsrådets kontaktperson (fra 03.11.11). 

 

Forbønnstjenesten i Hedalen menighet: Arbeidsgruppa for forbønnstjenesten består av Gerd 

og Hermann Sukke, Gunhild og Svein Breen og Anne Eide Jordet.  De organiserer 

forbønnstjenesten på vegne av menighetsrådet. 

 

Menighetsrådets revisor for perioden 2011-2015: Marit Aaslie Brenden. 

 

Menighetsrådet takker alle for innsatsen og godt samarbeid. 

 

 

 

Gunvor Heiene                                                       Anny Bakke Perlestenbakken 

 

 


