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Årsrapport 2012 for Hedalen menighet 
 
Hedalen menighetsråd har i 2012 hatt følgende sammensetning: 
Per Harald Grøv, leder og varamedlem av kirkelig fellesråd  
Reidun Marie Storruste, nestleder og medlem av kirkelig fellesråd. 
Grete Skogly, kasserer 
Anny Bakke Perlestenbakken, sekretær 
Signe Elisabeth Kvåle, sokneprest 
Bjørg Elisabeth Berg, 1. vararepresentant (møter fast) 
Amund Grønhaug, 2. vararepresentant (innkalles ved fravær - har møtt 1 gang) 
 
Statistiske opplysninger for hele kalenderåret 2012 (2011 i parentes) 
Antall gudstjenester: 38 (38) Alle ble holdt i Hedalen stavkirke. 
10 av de 38 gudstjenestene er avholdt utenom søn- og helligdag.  
 

Antall besøkende 2259 (2211). Gjennomsnitt: 59,5 (58,2)  
På de 28 gudstjenestene som er avholdt på søn- og helligdager er gjennomsnittsframmøtet: 67,6 
(1892/28) mot 69,9 i 2011. 
10 gudstjenester på andre dager har gjennomsnitt på 36,7 (367/10) mot 42,1 i 2011. 
Konklusjon: Samlet frammøte har økt med 48 personer fra året før. 
 
Det er avholdt 20 (11) gudstjenester med nattverd. Totalt antall nattverdsgjester: 702 (423), 
gjennomsnitt 35 (38). 
Det er avholdt 14 (22) familiegudstjenester.  Totalt antall deltakere: 1594 (1163), gjennomsnitt 
114 (52). 
 
Antall døpte: 8 (6) Av disse var 4 (4) bosatt i soknet. 
Antall konfirmanter: 10 (5)  
Antall kirkelige vigsler: 1 (1) 
Antall gravferder 13 (12)  
 
Det er ikke registrert noen utmelding i 2012 (samme som i 2011).  
Det er ikke registrert noen innmelding i 2012 (1 i 2011). 
 
Det er delt ut 4-årsbok til 8 (7) og Bibel/Det nye testamentet til 6 (12) barn utenom 
konfirmanter. 
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Det ble arrangert 2 kulturarrangement i kirka. 
 

Det er innsamlet kr 78440 (kr 47773) ved offer/kollekt i kirka. Av dette kr 16662, dvs 21,3% (kr 
7574 dvs 15,9%) til egen virksomhet.  
 
Medarbeiderstaben:  
Det har ikke vært endringer i staben i 2012. Menighetsrådet har hatt 2 samarbeidsmøter med  de 
ansatte.  Vi takker alle ansatte for pliktoppfyllende innsats og godt samarbeid.   
 
Barne- og ungdomsarbeidet 
Hedalen menighetsråd var med og arrangerte kjempefest og konsert i Begnadalen kirke med 
Jentegruppa Seven 18.02.12.  Over 40 barn fra Sør-Aurdal i alderen 5+ deltok. ”En fantastisk 
opplevelse”, sa en som var med. 
 
Helena Whrigt er ansatt som trosopplæringskontakt for Etnedal og Sør-Aurdal i 40% stilling.  
Hun skal jobbe med trosopplæringsplan og skal gi tilbud til aldersgruppen 0-18 år. Hun deltok i 
gudstjenesten 07.10.12. 
 
Menighetsrådet har hatt 1 samarbeidsmøte med Helena Whright og lederne for SALTO og 
HUK.   
 
Se ellers egen årsrapport fra SALTO.  
 
Misjonsprosjekt 
Menigheten har ikke inngått noen avtale om ett spesielt misjonsprosjekt. 
 
Frivilligsentral 
Hedalen menighetsråd er medlem i frivilligsentralen.  
 
Viktige saker i 2012: 
Dåpsduk: 
Bjørg Elisabeth Berg og Synnøve Bakken har utarbeidet dåpsduk hvor det er brodert: Hedalen 
stavkirke, navn på barnet og dåpsdatoen.  Fra januar 2012 og inntil videre har de har påtatt seg å 
brodere dåpsduk til alle som døpes i kirka vår. En stor takk til dem. 
   
Ny lokal grunnordning for gudstjenesten: 
I menighetsmøte etter gudstjenesten 29.04.12 fikk menigheten mulighet til å komme med innspill 
til liturgien til ny lokal grunnordning.  Menighetsrådet fattet vedtak 24.05.12.   
      
Biskopen har i brev av 30.11.2012 godkjent liturgien i ny lokal grunnordning for gudstjenesten i 
Hedalen sokn.  Av vedtaket framgår bl.a.: ” Hamar biskop forutsetter at ordningen blir fulgt ved 
gjennomføring av menighetens hovedgudstjenester, at den evalueres årlig, og at den tas opp til ny 
vurdering seneste etter fire år.”  Både grunnordningen og brevet står i perm som ligger i 
Sakrestiet. 
 
I forbindelse med den liturgiske musikken arrangerte menighetsrådene i Hedalen og Begnadalen 
felles sangkveld i Begnadalen kirke 30.10.12.  Organisten vår, Guri Amundsplass, hadde 
utarbeidet forskjellige forslag som hun spilte og vi sang.  De tilstedeværende stemte over 
forslagene. Avstemningen ble lagt til grunn for vedtak om den liturgiske musikken. Vedtak ble 
fattet i menighetsrådet 20.11.12 og videresendt for godkjenning av biskopen. 
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Menighetsrådene i Begnadalen og Hedalen har hatt 2 fellesmøter i forbindelse med ny lokal 
grunnordning. 
 
Visjon for Hedalen menighet: 
Etter innspill på årsfesten og mottatte forslag har menighetsrådet vedtatt følgende visjon: 
”Et inkluderende fellesskap – i tro, med håp og av kjærlighet”. 
 
Rullestolrampe ved kirken: 
Menighetsrådets leder Per Harald Grøv har sammen med Stavkirkekomiteen og kirkeverge Hyrve 
stått på overfor Riksantikvaren for å få bygget rullestolrampe slik at kirken vår blir tilgjengelig for 
rullestolbrukere.   
 
”Grønn kirke”: 
Menighetsrådet ved Bjørg Elisabeth Berg har sammen med kirketjener, Ronny Skogstad, prøvd å 
få til kildesortering av avfallet ved kirken.  Dette lar seg ikke gjøre. Menighetsrådet har derfor i 
stedet kommet fram til at vi trenger en større konteiner til alt avfallet.  Saken er oversendt til 
Fellesrådet for videre behandling.  
 
Ny kirkeordning etter 2013:  
Menighetsrådet har drøftet dette sammen med Begnadalen menighetsråd og avgitt uttalelse innen 
01.12.12. 
   
 
Noen glimt fra virksomheten forøvrig 
Sunniva kongsdatter-spelet gjestet kirken 24.03.12. 
 
Påskeandakt ved Gunnvang med  andaktsholder sogneprest Runar J. Liodden. Til tross for dårlig 
vær, var oppmøtet bra og kaffe/saft og kringle smakte. 
 
”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.  
 
Dugnad på kirkegården før 17.mai. Menighetsrådet serverte Ringerikskringle og kaffe/te i 
Preststugu under dugnaden. 
 
Kirkekonsert i samarbeid med Jørn Hilme-stemnet.  
 
Den store kyrkjedagen i Valdres 09.09.12: Vi hadde åpen kirke fra kl. 14.00 og serverte kirkekaffe 
fra kl. 16.30 før gudstjenesten kl. 18.00. 
 
Temakveld: Bjørnen i kirken ved konservator Jahn Børre Jahnsen ble arrangert av 
Jubileumskomiteen som en ”forsmak” på temakvelder i Jubileumsåret.  Et gledelig resultat av 
nyere forskning er at bjørneskinnets alder samsvarer godt med vårt sagn. 
 
 
Utvalg og komiteer: 
 
Diakoniutvalget  - egen rapport 
 
Stavkirkekomiteen –  egen rapport. 
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Sommerandakter  - egen rapport 
 
Presteboligen -   egen rapport. 
 
Govassreiret – 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. 
 
 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, sogneprest Signe Elisabeth 
Kvåle og prost Anne Hilde Øigarden.  Komitteèn har nedlagt et betydelig arbeid i året som har 
gått med planleggingen av forskjellige arrangement i jubileumsåret.  De sto som arrangør av 
temakvelden: Bjørnen i kirken med konservator Jahn Børre Jahnsen.  
 
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. 
 
 
Menighetsrådet takker alle for innsatsen og godt samarbeid. 
 
 
 
Anny Bakke Perlestenbakken 
sekretær 
 
 

 


