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Årsrapport 2014 for Hedalen menighet 
 
Hedalen menighetsråd har i 2014 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 2014 (2013 i parentes) 
Antall gudstjenester: 32 (29) Alle ble holdt i Hedalen stavkirke. 
12 av de 32 gudstjenestene er avholdt utenom søn- og helligdag.  
 

Antall besøkende 2139 (2259). Gjennomsnitt: 66,8 (77,9)   
På de 20 (18) gudstjenestene som er avholdt på søn- og helligdager er gjennomsnittsframmøtet: 
82,2 (1644/20) mot (1708/18) 94,8 i 2013. 
12 (11) gudstjenester på andre dager har gjennomsnitt på 41 (495/12) mot 50  (551/11) i 2013. 
Konklusjon: Samlet frammøte er redusert med totalt 120 personer, mens gjennomsnittlig 
frammøte pr. gudstjeneste er gått ned med 11 personer sammenligna med året før.  
 
Det er avholdt 11 (12) gudstjenester med nattverd. Totalt antall nattverdsgjester: 424 (534), 
gjennomsnitt 38,5 (44,5). 
Det er avholdt 1 (5) familiegudstjeneste.  Totalt antall deltakere: 52 (268) gjennomsnitt 52 (53,6). 
 
Antall døpte: 14 (8) Av disse var 5 (6) bosatt i soknet. 
Antall konfirmanter: 11 (5).  
Antall kirkelige vigsler: 3 (3). 
Antall gravferder: 15 (11) med i alt 1512 deltakere - gj.sn. på 100.  
 
Det er registrert 2 utmeldinger (0) og ingen (0) innmelding i 2014.  
 
Det er delt ut 4-årsbok til 3 (8) og Bibel/Det nye testamentet til 7 (7) barn utenom konfirmanter. 
 
Det ble arrangert 2 (7) konserter/ musikkandakter med til sammen 334 (738) frammøtte. 
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Det er ikke avholdet noe kulturarrangement  i 2014 - (6 i forbindelse med 850 års jubileet i 2013). 
 
Det er innsamlet kr 63 607 (kr 88 888) ved offer/kollekt i kirka. Av dette kr 7 237 dvs. 11,38%  
til egen virksomhet (kr 45 538, dvs. 51,23%).  
Det er innsamlet kr 0 (kr 14 500) via menighetens givertjeneste til egen virksomhet. 
Ved andre innsamlinger/gaver er det kommet inn kr 28 750 (kr 6 450) til egen virksomhet.  
 
 
Medarbeiderstaben:  
Sogneprest Signe Elisabeth Kvåle har siden 01.01.14 vært ansatt som sogneprest for Hedalen, 
Begnadalen og Bagn.   
Sogneprest Mari Mikkelsen Western ble ansatt og begynte i august som sogneprest i 50% stilling 
for Reinli og Leirskogen og 50% prostiprest.  
Begge sogneprestene ble offisielt innsatt i sine nye stillinger ved høymessen i Bagn kirke samtidig 
med Grunnlovsmarkeringen 28.09.14.  
Organist Anders Løberg ble vigslet til kantor i Begnadalen kirke 16.02.14 av biskop Solveig Fiske.  
Løberg har dessverre siden høsten 2014 vært sykemeldt og flere lokale musikere har vikariert som 
organist.  
Klokker: Våre tekstlesere Anne Eide Jordet, Grete Skogly og Eldor Bråthen utfører fortsatt 
klokkerjobben vederlagsfritt inntil videre.  
Kirketjener:  Knut Andreassen har vært vikar for Ronny Skogstad hele 2014. 
 
Menighetsrådet avholdt samarbeidsmøte med de kirkelig ansatte, frivillige medarbeiderne og 
kirkevergen 21.05.14. Ellers i året har vi 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.   
 
 
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 10 (6) barn har mottatt støtte. 
 
Helena Wright har vært trosopplæringskontakt for Etnedal og Sør-Aurdal i 40% stilling.  Hun har 
jobbet med trosopplæringsplan og skal gi tilbud til aldersgruppen 0-18 år.  
 
Trosopplæringsplan: Menighetsrådet har gitt sin uttalelse og vedtatt trosopplæringsplan.  
Planen ble godkjent av biskop Fiske og menighetsrådet har stadfestet planen 03.12.14 sak. 57.   
 
Se ellers egen rapport fra SALTO og HUK. 
 
 
Misjonsprosjekt/Givertjeneste 
Menigheten har ikke inngått noen avtale om ett spesielt misjonsprosjekt eller givertjeneste i 2014. 
 
Fellesmøte for menighetsrådene i Sør-Aurdal i Begnadalen 20.11.14. Rådgiver i diakoni og misjon 
Bjørn Vilberg fra bispekontoret informerte om ”Misjon i en ny tid”.  Menighetsrådene avklarer 
nærmere i hvert sitt sogn felles misjonsprosjekt. 
 
Hedalen menighetsråd ønsker å inngå ei misjonsavtale sammen med de andre menighetsrådene i 
Sør-Aurdal.  Misjonsavtala inngås med Normisjon og gjelder for 2 år.  Vi har foreslått enten 
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prosjekt for barn med funksjonshemming i Baku, Aserbadjan, eller funksjonshemmede barn på 
barnehjem i Nepal. Vi venter på tilbakemelding fra de andre menighetsrådene før prosjektet kan 
iverksettes.   
 
Gave ved Kjellfrid Åsli Skoglunds begravelse. 
Menighetsrådet takker spesielt for pengegaven til Hedalen stavkirke.  Gaven er benyttet til nytt 
skinn rundt alterringen og nytt skinn på de fire brudestolene og til innkjøp av den nye salmeboka.    
 
Menighetsrådet takker også for andre pengegaver innkommet gjennom året.  
 
Frivilligsentral 
Hedalen menighetsråd er medlem i frivilligsentralen.  
 
 
Møter og saker: 
Menighetsrådet har hatt 8 (8) møter og behandlet 58 saker i 2014 (49). 
 
Viktige saker i 2014: 
Rullestolrampe/HC-løsning ved kirken:   
Det praktiske arbeidet startet høsten 2013 og er sluttført sommeren 2014. 
 
Plassering av rullestol inne i kirken: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært på 
befaring og avgitt uttalelse.  Menighetsrådet har behandlet saken og den er oversendt 
Riksantikvaren for godkjennelse. 
 
Innkjøp av kistevogn:   
Kistevogn ble innkjøpt i begynnelsen av året.  
 
Barnekroken: 
Bjørg Elisabeth Berg og kirketjeneren har stått på og fått til en fin barnekrok under trappa ved 
oppgangen til orgelet. 
 
Nytt lær rundt alterringen og på brudestolene er på plass. 
 
Innkjøp av nye salmebøker:   
Etter anbefaling fra årsmøtet, er det innkjøpt nye salmebøker.  
 
Menighetsrådet har drøftet, gitt uttalelse eller godkjent følgende andre saker: 
Godkjent forslaget til nye gravferdsvedtekter for Sør-Aurdal. 
Godkjent fellesrådets forslag til minnelund/oppstillingsplass for kulturminner ved Hedalen kirke. 
Drøftet høring om forordnede gudstjenester. 
Høring om ”Staten og den norske kirke” – et tydelig skille. 
 
 
Noen glimt fra virksomheten forøvrig 
Påskeandakten ved Gunnvang Langfredag hadde godt oppmøte. En stor takk til Harald Liodden, 
som har ansvaret for arrangementet, og Arne Heimestøl, som hvert år stiller opp og spiller.  Knut 
Lundby holdt andakten denne gangen og vi takker også han. 
 
”Vi over 60” ble arrangert på Lokalet 10. mai med meget godt frammøte. Hedalen Helselag 
betalte maten og Hedalen Ungdomslag stilte Lokalet gratis til disposisjon. 
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Mange stilte til dugnad på kirkegården før 17.mai  Menighetsrådet serverte Ringerikskringle og 
kaffe/te i Preststuggu. 
 
TV-aksjonen 19. oktober 2014: 
Menighetsrådet var ansvarlige for organiseringen av årets innsamlingsaksjon.  Pengene gikk til 
Kirkens nødhjelp og deres arbeid med å sikre en million mennesker varig tilgang til rent vann.  
Velvillige bøssebærere stilte opp.  Bøssebærerne samlet inn kr 23 714 i Hedalen, ungdomstrinnet 
ved Hedalen skole kr 9 112 og ved ofringen i kirken kom det inn kr 2 700.  I Sør-Aurdal ble det i 
gjennomsnitt samlet inn kr 58,61 pr. innbygger. Det gav 1. plass i Valdres og 2. plass i Oppland. 
 
5 juledag var det Gammeldags juletrefest på Søre Lokalet.  Bautahaugens Venner arrangerte 
juletrefesten i samarbeid med menighetsrådet.  Elling Fekjær lånte ut Lokalet gratis.  Oppmøtet 
var svært godt og alle hygget seg. 
 
 
Utvalg og komiteer: 
Styret for Presteboligen: Leder Harald Liodden opplyser at det ikke har vært noen aktivitet fra 
styrets side i 2014.  Heldigvis bor Signe fortsatt i Presteboligen.   
 
Styret for Govassreiret:  Leder Harald Liodden opplyser at det ikke har vært noen aktivitet fra 
styrets side i 2014.  Hytta er utleid på ubestemt tid til familien Bergsaker. 
 
Stavkirkekomiteen: Stavkirkekomiteen har i mange år utført et betydelig arbeide med diverse 
praktiske gjøremål i tilknytning til kirken, Preststuggu, kirkegården og tilrettelagt for guidene. 3 av 
komiteens medlemmer trakk seg fra komiteen i begynnelsen av 2014.  Menighetsrådet har valgt å 
ikke utnevnt noen ny komitee.   
 
SALTO – egen rapport 
HUK – egen rapport. 
Diakoniutvalget  - egen rapport 
Sommerandakter  - egen rapport 
Pilgrimskomiteen –  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, 23.02.2015 
 
Anny Bakke Perlestenbakken 
sekretær 


