
 

DEN NORSKE KIRKE 

Hedalen menighetsråd 
 

  Dato : 02.04.14 
  Arkiv :  
  Deres ref. :  
  Vår ref. :  

   

POSTADRESSE:  TELEFON:  
Kirkekontoret  61349015 
3528 HEDALEN 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HEDALEN MENIGHET 30.MARS 2014 PÅ 
SOLHEIMEN HOTELL etter gudstjenesten i kirken kl. 17.00. 
 
31 personer inkludert barna møtte opp. 
 
Leder i menighetsrådet, Per Harald Grøv, ledet årsmøtet.  SALTO hadde aktiviteter for barna. 
 
Årsmeldinger: 
 
Følgende årsmeldinger/årsrapporter ble opplest og godkjent: 
 
Årsrapport 2013 for Hedalen menighet v/ leder og sekretær.  
Kommentar fra sogneprest Signe Elisabeth Kvåle: Tall for familiegudstjenester i 2012 og 2013 er 
ikke sammenlignbare fordi andre kriteroer ble lagt til grunn for beregningen i 2012. 
 
Årsrapport for SALTO v/ leder Harald Liodden. 
 
Årsrapport fra Presteboligen 2013 v/ leder Harald Liodden. 
 
Årsrapport for Govassreiret 2013 v/  leder Harald Liodden. 
 
Årsmelding 2013 fra Diakoniutvalget v/ leder Ingeborg Aaslie. 
 
Årsmelding fra Stavkirkekomiteen for 2013 v/ leder Hermann Sukke. 
 
Årsrapport for Sommerandaktene 2013 v/ Gunvor Heiene. 
 
Årsrapport fra Pilgrimskomiteen v/ Ragnar Garli. 
 
Årsrapport vedr. Hedalen ungdomsklubb (HUK) året 2013 til 2014 v/ leder Kjersti Grytnes 
Jordet. 
 
 
Årsregnskap og revisjonsrapport 2013 ble lest opp av kasserer Grete Skogly. Godkjent. 
 
Orienteringer v/ leder Per Harald Grøv: 

- Gaver til HC-løsning: Hittil er det innkommet kr 20 800 til HC-løsningen.  Overskudd fra 
850-års jubileet kommer også til å bli benyttet til dette formålet.  Foreløpig har vi ikke 
oversikt over totalkostnaden med HC-løsningen. 

 

- Kistevogna som Pro Mek AS har laget ble betydelig rimeligere enn den som var bestilt 
opprinnelig.  En stor takk til Bjørg Elisabeth Berg for omsying av teppet til kistevogna og 
arbeidet hun har gjort for å få til barnekroken. 

 
 



HEDALEN MENIGHETSRÅD Side 2 

Drøfting om vi skal gå til innkjøp av nye salmebøker: 
Per Harald orienterte om at menighetsrådet foreløpig har avventet dette.  Ei ny salmebok 
påskrevet Hedalen kirke koster kr 300. Det blir derfor en betydelig kostnad å kjøpe inn 
100 eksemplarer. 
 
Både kantor Anders Løberg og sogneprest Signe Elisabeth Kvåle opplyste at alle de andre 
menighetsrådene i kommunen har bestemt seg for å kjøpe den.  Det er mye nytt i den, 
men de gamle kjente salmene er også der.  Salmene står både på nynorsk og bokmål og 
det finnes også salmer på andre språk. 

 
Flere uttalte seg positivt til at vi bør kjøpe inn den nye salmeboka. Det kom også forslag 
på at vi kunne ha innsamling til salmebøker, og at de som kjøper seg salmebok privat, kan 
ta den med til gudstjenestene. 
 
Konklusjon: Årsmøtet anbefaler at menighetsrådet kjøper inn nye salmebøker. 
 
Oppmerksomhet: 
Hermann Sukke har bedt om å fratre både i Stavkirkekomiteen og Diakoniutvalget.  
Gunhild Breen og Reidar Heiene har gitt beskjed om at de ønsker å trekke seg ut av 
Stavkirkekomiteen. Alle 3 fikk takk og blomst for innsatsen de har utført. 
 
Årsmøtet ble avsluttet med sang akkompagnert av Solveig Sukke Liodden. 
 
 
Møtet sluttet kl. 20.00. 
 
 
Anny Bakke Perlestenbakken 
Sekretær 

 


