DEN NORSKE KIRKE
Hedalen menighetsråd
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Årsrapport 2013 for Hedalen menighet
Hedalen menighetsråd har i 2013 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, men har ikke vært innkalt)
Statistiske opplysninger for hele kalenderåret 2013 (2012 i parentes)
Antall gudstjenester: 29 (38) Alle ble holdt i Hedalen stavkirke.
11 av de 29 gudstjenestene er avholdt utenom søn- og helligdag.
Antall besøkende 2259 (2259). Gjennomsnitt: 77,9 (59,5)
På de 18 gudstjenestene som er avholdt på søn- og helligdager er gjennomsnittsframmøtet: 94,89
(1708/18) mot 67,6 i 2012.
11 gudstjenester på andre dager har gjennomsnitt på 50 (551/11) mot 36,7 i 2012.
Konklusjon: Samlet frammøte er det samme som året før.
Det er avholdt 12 (20) gudstjenester med nattverd. Totalt antall nattverdsgjester: 534 (702),
gjennomsnitt 44,5 (35).
Det er avholdt 5 (14) familiegudstjenester. Totalt antall deltakere: 268 (1594) gjennomsnitt 53,6
(114).
Antall døpte: 8 (8) Av disse var 6 (5) bosatt i soknet.
Antall konfirmanter: 5 (10).
Antall kirkelige vigsler: 3 (1).
Antall gravferder: 11 (13).
Det er ikke registrert noen utmelding eller innmelding i 2013 (samme som i 2012).
Det er delt ut 4-årsbok til 8 (8) og Bibel/Det nye testamentet til 7 (6) barn utenom konfirmanter.
Det ble arrangert 7 (1 ) konserter/ musikkandakter med til sammen 738 (162)frammøtte.
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Det er avholdet 6 (2) kulturarrangement i form av temakvelder om kirken i forbindelse med 850
års jubileet med til sammen 411 (235) frammøtte.
Det er innsamlet kr 88 888 (kr 78 440) ved offer/kollekt i kirka. Av dette kr 45 538, dvs. 51,23%
(kr 16 662, dvs 21,3% ) til egen virksomhet.
Det er innsamlet kr 14 500 (0) via menighetens givertjeneste til egen virksomhet.
Ved andre innsamlinger er det kommet inn kr 6 450 (kr 4 250) til egen virksomhet.
Medarbeiderstaben:
I medarbeiderstaben har det vært store utskiftinger i løpet av 2013 med unntak av vår sogneprest
Signe Elisabeth Kvåle.
Sogneprest: Helge Hartberg hadde sin avskjedsgudstjeneste i Sør-Aurdal den 1.september etter å
ha arbeidet her i kommunen i 38 år. Sogneprest Signe er fra 01.01.14 tilsatt som sogneprest for
Hedalen, Begnadalen og Bagn. Det har vært lyst ut stilling som sogneprest med 50% stilling for
Reinli og Leirskogen og 50% prostiprest, men ingen søkere ved 1. gangs utlysning. Inntil videre
er derfor Signe sogneprest for hele kommunen.
Organist: Etter 45 år som organist i Sør-Aurdal spilte Guri Amundsplass sin avskjedsgudstjeneste
13.10.13. Ny organist Anders Løberg er ansatt som hennes etterfølger fra 01.12.13 og spilte sin
første gudstjeneste her Juleaften.
Klokker: Vår klokker gjennom mange år, Gerd Sukke, hadde sin siste gudstjeneste 24.11.13. Det
meldte seg ingen søkere da stillingen ble utlyst. Våre 3 tekstlesere Anne Eide Jordet, Grete Skogly
og Eldor Bråthen har vært så velvillige og påtatt seg klokkerjobben vederlagsfritt inntil videre.
Kirketjener: Ved kirketjener Ronny Skogstads sykefravær, har Hermann Sukke vært vikar fram til
sommeren 2013. Deretter har Knut Andreassen vikariert.
Menighetsrådet har ikke avholdt noe samarbeidsmøte med de kirkelig ansatte i året som har gått,
men allikevel hatt nært samarbeid med dem, spesielt med kirketjeneren i forbindelse med
prosjektene som har pågått i tilknytning til kirken.
Vi takker alle medarbeiderne for pliktoppfyllende innsats og godt samarbeid.
Hedalen stavkirke 850 år:
Hele 2013 har vært et jubileumsår hvor vi har feiret vår gamle stavkirke på forsjellig vis. Det
startet med gudstjenesten 13. januar og ble avsluttet med høytidsgudstjenesten 26. desember.
NRK tok opp gudstjenesten 3. mars og den ble sendt på radioen 5. mai. Hovedjubileet var
festgudstjenesten 23. juni hvor bl.a. biskopen, representant for den katolske kirke, prosten,
tidligere prester her, statsråd og andre prominente gjester deltok. Den katolske kveldsmessa 28.
juli hadde stort oppmøte både i kirka og ved kirkekaffen på Lokalet. Ellers har det vært
forskjellige temakvelder, historisk spell, konserter – spesielt konserten med Eldbjørg, Ragnhild og
Andris Hemsing samlet mange tilhørere. I tillegg har også 300 skoleelever fra skolene i SørAurdal besøkte kirken 27.-28. august.
Vi viser til 850-årskomiteens oppsummering: ”Hedalen stavkirke 850 år – et tilbakeblikk”.
Jubileumskomiteen har bestått av Elling Fekjær (leder), Eldor Bråthen, Herman nSukke, Ingrid
Opdal Gunderhuset, Mari Goplerud Rygg, Kari Haldis Brenden og Ingeborg Aaslie. Sogneprest
Signe Elisabeth Kvåle og prost Anne Hilde Øigarden har også deltatt.
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Menighetsrådet takker først og fremst Jubileumskomiteen for deres store innsats gjennom flere
år. For å få gjennomført alle arrangementene har også mange andre deltatt på forskjellig vis.
Menighetsrådet takker derfor alle som har bidratt til gjennomføringen av jubileumsfeiringen. En
spesiell takk til prost Anne Hilde Øigarden for en kunnskapsrik og interessant bok.
Barne- og ungdomsarbeidet
Menighetsrådet har ”sponset” barn og unge opptil 18 år som reiser på kristen leir/festival med kr
400 pr. person. I alt 6 barn har mottatt støtte.
Eirun Steinsfjord har vikariert som trosopplæringskontakt for Etnedal og Sør-Aurdal i 40%
stilling. Hun har jobbet med trosopplæringsplan og skal gi tilbud til aldersgruppen 0-18 år.
Menighetsrådet har hatt 1 samarbeidsmøte med Eirun Steinsfjord og lederne for SALTO og
HUK.
Se ellers egen årsrapport fra SALTO og HUK.
Misjonsprosjekt/Givertjeneste
Menigheten har ikke inngått noen avtale om ett spesielt misjonsprosjekt.
Etter drøfting på årsmøtet i 2013 annonserte menighetsrådet høsten 2013 givertjeneste til HCløsningen. Gaver over kr 500 gir mulighet for skattefradrag. Det er innsamlet kr 14 500 til HCløsningen i 2013
Tusen takk til giverne.
Frivilligsentral
Hedalen menighetsråd er medlem i frivilligsentralen.
Møter og saker:
Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 49 saker i 2013.
Viktige saker i 2013:
Rullestolrampe/HC-løsning ved kirken:
Menighetsrådets leder Per Harald Grøv har sammen med Stavkirkekomiteen og kirkevergen stått
på overfor Riksantikvaren for å få bygget rullestolrampe slik at kirken vår blir tilgjengelig for
rullestolbrukere. Høsten 2013 var det endelig klart for å igangsette det praktiske arbeidet og vi
ser resultat. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av våren 2014.
Stor avfallskonteiner:
Da vi ikke lykkes med å få til kildesortering, kom ny stor avfallskonteiner på plass våren 2013 i
stedet. Denne har fungert fint.
Utleie av kirkerommet til andre trossamfunn for eksempel begravelser:
Hvert tilfelle bør vurderes individuelt. Søknad for hver enkelt begravelse sendes biskopen for
avgjørelse.
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Drøftinger angående felles konfirmantundervisning i Sør-Aurdal:
Leder i menighetsrådet har deltatt i møter sammen med de andre menighetsrådene i kommunen.
Menighetsrådet stiller seg positive til utvidelse av leiroppholdet og/eller pilgrimsvandring. Vi er
også positive til utprøving av nye undervisningsløsninger som kan være hensiktsmessige.
Menighetsrådet har drøftet og gitt uttalelse i følgende andre saker:
Utkast til strategidokument/handlingsplan for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd.
Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2017 for Fellesrådet.
Høring av fremlegg til nye regler for valg av menighetsråd.
Noen glimt fra virksomheten forøvrig
Påskeandakten ved Gunnvang Langfredag hadde godt oppmøte og serveringen smakte.
”Vi over 60” ble arrangert på Lokalet 27. april med meget godt frammøte. Hedalen Helselag
betalte maten og Hedalen Ungdomslag stilte Lokalet gratis til disposisjon.
Mange stilte til dugnad på kirkegården før 17.mai Menighetsrådet serverte Ringerikskringle og
kaffe/te i Preststuggu.
Utvalg og komiteer:
Diakoniutvalget - egen rapport
Stavkirkekomiteen – egen rapport.
Sommerandakter - egen rapport
Presteboligen - egen rapport.
Govassreiret – egen rapport.
Pilgrimskomiteen – se egen rapport.
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.
Hedalen 15.02.2014

Anny Bakke Perlestenbakken
sekretær

