
 

 

 

 

Årsmelding 

Bautahaugens Venner 2014 
 

  

Styre 
Leder: Sigrid Haugen 

Nestleder: Kjellaug Kjensrud 

Kasserer: Rigmor Brenden  

Sekretær: Sigrid Haugen  

Styremedlem: Bjørg Elisabeth Berg 

Varamedlem: Karin Skimten-Lie 

 

 
 

Møter 
Styret har hatt 5 møter og behandla 21 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 

Venneforeninga har nå 73 medlemmer, herav 3 bedrifter. 
 

”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: Skinnfelltrykk, tægerarbeid, knivmaking, treskjæring og ysting. Et mål ble 

nådd da vi klarte å skaffe utstyr og sette seterbua i stand til å kunne yste der.  

Temalørdagene serverte vi forskjellig tradisjonsmat.  

 

Utstillinger  

Vi fikk i stand 2 utstillinger. På låven: Sofaputer forteller historie. 

I Brakadokka: 7 slag – kakebokser gjennom tidene. 

Butikken i Brakadokka fikk et løft, i det en mengde” nye” varer kom på plass. Alt med god 

hjelp av vaktmester Halstein. 

 

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!  

 

I anledning grunnlovsjubileet ble venneforeninga utfordra av 17. maikomiteen til å lage et 

enkelt tablå på Bautahaugen 17. mai. Ei oppgave vi kom godt fra! 

 

Sankthansaften arrangerte vi vandring langs natur- og kulturstien fra kirka, med samling og 

grillkos i Brakadokka. 

 

En varm julidag inviterte vi Hedalsheimens beboere til rømme og vafler i Liesstuggua, og 

takket være gode hjelpere fikk alle en tur rundt til hus og utstillinger.  



 

 

 

Medlemstur 

Høstturen for medlemmene gikk til Dale Mølle i Øystre Slidre. Gudbrand og Ragnhild Dahle 

tok i mot oss med kaffe og interessant omvisning i den restaurerte mølla. Deretter satte vi 

kursen mot Beitostølen for middag, og ei trivelig stund på Liastølen. 

 

Lysfest og julemarked  

ble arrangert 6. desember, i samarbeid med Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen. Et trivelig 

arrangement som blir satt stor pris på. 

 

Juletrefest 

Det har vært et savn i bygda at juletrefestene har blitt borte. I samarbeid med Hedalen 

menighetsråd og flere arrangerte vi gammeldags juletrefest på nyrestaurerte Søre Lokalet 5. 

juledag. Det ble fullt hus og mange godord i etterkant. En suksess vi vil følge opp! 

 

Hedalen natur- og kultursti 

er blitt venneforeningas ansvar. Ettersom de nye eierne av Ildjarntunet, nå Solheimen Hotell, 

nekta å la stien gå over eiendommen, har vi nå lagt den om. Ny, fin infotavle er på plass ved 

nedgangen til gamle Ildjarnstad skole, og flere tavler må oppdateres i 2015. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Hedalen, 16.03.2015 

Sigrid Haugen 

 

 

 

 

 

 
      Et klenodium er kommet på veggen i Brakastuggua. 

 


