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Møter

Styret har hatt 5 møter og behandla 16 saker.
I tillegg til årsmøtet har vi hatt 1 medlemsmøte og den faste vårdugnaden. Styreleder har
deltatt på de fleste styremøtene i eierstyret for Bautahaugen Samlinger.
Medlemmer
Medlemstallet er nå opp i 69.
”Bautahaugens Venner har til formål å arbeide for å fremme Bautahaugens Samlinger ved å øke
oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med og støtte opp om arrangementene
på museet”, sier formålsparagrafen.
I tråd med dette har vi arrangert temalørdager og utstillinger.

Temalørdager
Vi har gjennomført 8 temalørdager, med tradisjonsmat, mye folk og god stemning.
Temaer har vært: Lefsebakst, skinnfelltrykk, tægerarbeid, ull og knivmaking.
Merete Haugland med keramikk og smykker var med flere helger.
Temalørdagene serverte vi forskjellig tradisjonsmat.
Utstillinger
Sommerutstillinga ”Fra vogge til grav” var et supplement til Hedalen stavkirkes 850årsjubileum. I Liesstuggua viste vi tradisjoner knytta til fødsel og dåp, i Brakadokka
konfirmasjon og bryllup, og på låven gravferdstradisjoner. Takk til alle som velvillig lånte ut
klær og bilder, og på andre måter bidro til en interessant utstilling.
Takk til Arne G. Perlestenbakken, som alltid stiller opp med kamera og bidrar til at
aktivitetene på Bautahaugen blir dokumentert på www.hedalen.no.

Valdresmusea reduserte åpningstida med 1 dag, slik at både mandag og tirsdag var stengt.
Alle åpningsdager gjennom hele sesongen har medlemmer stilt opp som vertskap for å
supplere gaiden, og for å selge kaffe, vafler og det som ellers har vært på menyen. Takk til
alle som har stilt opp her, og til alle som har hjulpet til med annet dugnadsarbeid!
Vaktmester Halstein fortjener også dette året en ekstra takk for all hjelp og støtte.

Draktregistrering
Vi la til rette for Norsk institutt for bunad og folkedrakt, som hadde registrering av gammel
draktskikk i Hedalen i Brakastuggua 15. april. 3 damer derfra hadde full jobb hele dagen. De
ble ikke ferdige, og har planer om oppfølging.
Skolebesøk
I anledning kirkejubileet var alle Sør-Aurdals skoleelever invitert til kirka og Bautahaugen
rett etter skolestart i august. På Bautahaugen hadde venneforeninga ansvaret for opplegget. I
løpet av to skoledager tok vi i mot nærmere 200 elever og lærere, til omvisning og
vaffelservering.
Medlemstur
Høstturen for medlemmene gikk til den nye Fønhuskoia ved Strøen, hvor vi koste oss med
grillmat, kaffe og kringle. Ettersom Valdresmusea er delaktige i prosjekt Fønhuskoia, kan
også vi benytte den.
Lysfest og julemarked
ble arrangert 7. desember, i samarbeid med husmorlaget, Lions, skolen og Joker. Samarbeidet
med Joker var tettere enn før, og begge julegranene ble tent samtidig. Mange selgere var med,
og det var bra omsetning av husflid, bøker og julemat.

Hedalen natur- og kultursti
Bygdeutvalget ble oppløst i 2013, og pengebeløpet øremerka natur- og kulturstien ble overført
til BHV. Dermed er det også venneforeninga som har ansvaret for eventuell oppfølging av
stien.
Økonomi
Vi har heller ikke dette året hatt de store uttellinger, så kassabeholdningen er fortsatt økende.
Se regnskapet. I dialog med styret for Bautahaugens Samlinger vil vi forsøke å disponere
overskuddet til museets beste.
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