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Årsrapport 2015 for Hedalen menighet 
 
Hedalen menighetsråd hadde følgende sammensetning fram til 1. november 2015: 
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 i 2015) 
 
Det ble valgt nytt menighetsråd samtidig med kommune- og fylkestingsvalget den 13. og 14. 
september.  Det nye rådet trådte i kraft 01.11.15 og består av: 
Inger Olea Digene, leder og vararepresentant av kirkelig fellesråd 
Gunn Karin Fossholm, nestleder og medlem av kirkelig fellesråd 
Gunnar Heiene,  kasserer 
Anne Britt Lystad Omsrud, sekretær 
Signe Elisabeth Kvåle, sokneprest 
Arne Gunnarson Perlestenbakken, 1. vararepresentant (møter fast) 
Målfrid Huseby, 2. vararepresentant (innkalles ved behov) 
 
 
Statistiske opplysninger for hele kalenderåret 2015 (2014 i parentes) 
Antall gudstjenester: 31 (32) hvorav 1 (0) ble holdt på institusjon og de andre i Hedalen stavkirke. 
7 (12) av de 31 gudstjenestene er avholdt utenom søn- og helligdag.  
 
Antall besøkende: 1607 (2139). Gjennomsnitt:  51,8  (66,8)   
På de 24 gudstjenestene som er avholdt på søn- og helligdager er gjennomsnittlig frammøte 58,1        
(1396/24) mot 82,2 (1644/20) i 2014. 
 7  (12) gudstjenester på andre dager har gjennomsnitt på 30,1 (211/7)  mot 41 (495/12) i 2014. 
Konklusjon: Samlet frammøte er redusert med totalt 532 personer, mens gjennomsnittlig 
frammøte pr. gudstjeneste har gått ned med nesten 15 personer sammenligna med året før.   
 
Det er avholdt  17 (11) gudstjenester med nattverd. Totalt antall nattverdsgjester: 441  (424), 
gjennomsnitt  25,9  (38,5). 
Det er avholdt  1  (1) familiegudstjeneste med 125 (52) deltakere. 
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Antall døpte:  10  (14 ).   Av disse var 7 (5) bosatt i soknet. 
Antall konfirmanter:  11 (11). 
Kirkelige vigsler:  3  (3). 
Forbønnshandlinger for borgelige inngåtte ekteskap: 1 (0) 
Antall gravferder:  10  (15).  
 
Det er ikke registrert noen utmeldinger (2) eller innmeldinger (0)  i 2015.  
 
Det ble arrangert 3 (2) konserter/ musikkandakter med til sammen  298 (334)  frammøtte. 
Det er ikke avholdet noe kulturarrangement (0) i 2015. 
 
Det er innsamlet  kr 52 774 (kr 63 607) ved offer/kollekt i kirka. Av dette kr 3 525 dvs.  6,68%  
til egen virksomhet (kr 7 237 dvs. 11,38%).  
Det er innsamlet kr  1950 (kr 0) via menighetens givertjeneste til egen virksomhet. 
Ved andre innsamlinger/gaver er det kommet inn kr 14250 (kr 28750) 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 har siden august 2014 vært ansatt som sogneprest i 50% 
stilling for Reinli og Leirskogen og 50% prostiprest.  
Kantor Anders Løberg har i 2015 hatt noe sykefravær og flere lokale musikere har vikariert ved 
hans fravær.  
Kirketjener:  Ronny Skogstad kom tilbake i kirketjenerjobben 01.01.15 og har hatt litt bistand fra 
vikar  Knut Andreassen. 
Klokker/tekstlesere: Våre tekstlesere Anne Eide Jordet, Grete Skogly og Eldor Bråthen utfører 
fortsatt også klokkerjobben vederlagsfritt.  
Dåpsduker:  Bjørg Elisabeth Berg og Synnøve Bakken syr fortsatt dåpsduker til alle som døpes i 
kirka vår. 
 
Menighetsrådet har ikke hatt noe ordinært samarbeidsmøte med de kirkelig ansatte, frivillige 
medarbeiderne og kirkevergen i 2015.  Menighetsrådet har likevel hatt nært samarbeid med dem, 
spesielt med kirketjeneren og kirkevergen/kirkekontoret. 
 
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/ kr 800 pr. person.  I alt 8 (10) barn har mottatt støtte. 
 
Helena Wright er trosopplæringskontakt for Etnedal og Sør-Aurdal i 40% stilling.  Hun gir tilbud 
til aldersgruppen 0-18 år og jobber i samsvar med trosopplæringsplan (vedtatt i 2014).   
 
Menighetsrådet inviterte til fellesmøte med trosopplæringskontakt Helena Whright, lederne i 
SALTO og HUK våren 2015.  Helena orienterte om trosopplæringsplana og sitt arbeid,  SALTO 
og HUK orienterte om sine opplegg.  Videre strategier, ideer og samarbeid ble drøftet.  Det er 
positivt at menighetsrådet sponser leir/festivaler for barn/unge og deltakelse på 
trosopplæringskonferansen for lederne av SALTO og HUK.. 
Se ellers egen rapport fra SALTO og HUK. 
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Misjonsprosjekt/Givertjeneste 
Hedalen menighetsråd har sammen med menighetsrådene i Bagn, Reinli og Leirskogen inngått 
misjonsavtale med Normisjon. Avtalen gjelder for perioden 01.07.15-01.07.17 og retter seg 
spesielt mot «Dagsentre for barn med funksjonsnedsettinger i Nepal» -  Prosjektnr. 114.98.821.  
Menighetsrådet har en målsetting om å bidra med ca. kr 15 000-kr 20 000 gjennom 5-8 ofringer 
pr. år og gjennom inntektsbringende tiltak i for eksempel SALTO, HUK og givertjeneste.  
(Givertjeneste kan inngås gjennom Kirkekontoret). 
 
Gave ved Martin Brendens begravelse. 
Menighetsrådet takker spesielt for pengegaven til Hedalen stavkirke.  Gaven benyttes i 
forbindelse med plassering av rullestol inne i kirka eller i forbindelse med lys på Madonnaen og 
Sakramenthuset.    
 
Menighetsrådet takker også for andre pengegaver innkommet gjennom året.  
 
Frivilligsentral 
Hedalen menighetsråd er medlem i frivilligsentralen.  
 
 
Møter og saker: 
Menighetsrådene har i løpet av året 2015 hatt til sammen hatt 8 (8) møter og behandlet i alt   
saker 50 (49). 
 
Viktige saker i 2015: 
Menighetsrådet har gitt uttalelse i følgende saker: 
Høring om forordnede gudstjenester (sak 10/2015) – orientering gitt på årsmøtet. 
Evaluering av gudstjenestereformen etter drøfting på årsmøtet (sak 24/2015).  
 
Forbønnstjenesten har hele tiden fortsatt sitt arbeid med å be for alle i menigheten.  
Arbeidsgruppa er villige til å fortsette sitt arbeid med å revidere listene og sende ut til forbederne. 
 
Valget av nytt menighetsråd:  Det gamle menighetsrådet har hatt ansvaret for å finne kandidater 
og gjennomføre valget på nytt menighetsråd. 
 
Plassering av rullestol inne i kirken: Menighetsrådet behandlet i 2014 saken i tråd med anbefaling 
fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og oversendte saken til Riksantikvaren for 
godkjenning. 
Riksantikvaren har i 2015 gitt tillatelse til plassering av rullestol inne i kirken, men endret 
plasseringen.  Det praktiske arbeidet forventes å skje snarlig.  
 
Lys på Madonnaen og Sakramenthuset er montert i samsvar med Riksantikvarens vedtak.   
 
Tjærebreiing av kirka kom godt i gang i høsten 2015 med stor innsats fra kirketjener Ronny, 
kirkekontoret v/ Liv Barbro og Torill, Per Harald på dugnad og med Knut Andreassen som 
leder.  Tiden ble for knapp i høst. Gjenstående arbeid forventes å skje i 2016. 
 
Anskaffelse av ny grillhytte og avtale med Helselaget om leie av Kroken:  Den gamle grillhytta ble 
solgt til Solheimen konferansehotell.  Ny grillhytte ble anskaffet og montert av en ivrig 
dugnadsgjeng på den helt perfekte plassen ved siden av Kroken.  Vi håper den kan bli til felles 
nytte for mange.  Menighetsrådet har inngått avtale med Helselaget om bruk av Kroken til 
SALTO, HUK og andre møter.   
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Samarbeid med Bygdeutvalget og andre lag og organisasjoner i Hedalen: På forespørsel fra 
Bygdeutvalget ønsker menighetsrådet å bidra til positiv omtale av Hedalen i media.  I den 
forbindelse ønsker vi at NRK kommer og dekker 17. mai feiringen i Hedalen ett av de nærmeste 
årene.  Denne ideen har Bygdeutvalget kommet med positiv tilbakemelding på.   
 
Vi ønsker også å samarbeide om en informasjonsfolder som presenterer bygda vår og alt vi har å 
by på. Denne skal deles ut til alle utenbygdsboende som har dåp og vielser i vår kirke.  Dette kan 
være et bidrag til fokus på bygda vår og at flere barnefamilier flytter hit. 
 
Tømmerhogst i «Tjuvestykket»:  Menighetsrådet har inngått avtale om hogging av tømmeret i 
menighetens skog «Tjuvestykket» - ca. 850 kbm.  Alle praktiske avtaler er ordnet, og hogsten 
forventes å skje vinteren 2016.  Menighetsrådet har vedtatt at overskuddet av hogsten skal gå til 
spesielle prosjekter, men raus ramme.  Det opprettes en egen konto i regnskapet kalt 
«Menighetens prosjektmidler».  Menighetsrådet til enhver tid disponerer kontoen til beste for 
menigheten og bygda for å få et inkluderende fellesskap – i tro, med håp og av kjærlighet (sak 
40/2015). 
 
Bispevisitas i Sør-Aurdal 1.-3. og 6.desember 2015:  
Under visitasen fikk Biskopen omvisning i Hedalen Stavkirke. Hun besøkte også Hedalsheimen 
og Salto hvor hun var innom grillhytta. 3 Desember var det gudstjeneste/kirkekonsert ved 
Begnadalen kirke. Menighetsrådene i Hedalen og Begnadalen hadde et møte med Biskopen i 
forkant av kirkekonserten. Der møtte også to fra det gamle MR i Hedalen. Biskopen sitt besøk 
ble avsluttet med en felles gudstjeneste på Bagn med kirkekaffe etterpå hvor Biskopen hadde sin 
oppsummering av Visitasen. 
 
 
Noen glimt fra virksomheten forøvrig 
Påskeandakten ved Gunnvang Langfredag hadde godt oppmøte i det flotte været.  Anne Hilde 
Øigarden holdet andakten.  En stor takk til henne, Harald Liodden, som har ansvaret for 
arrangementet, og Arne Heimestøl, som hvert år stiller opp og spiller.   
 
”Vi over 60” ble arrangert på Lokalet 25. april med meget godt frammøte.  Prest og forfatter 
Steinar Ekvik holdt et kåseri som var både morsomt, men gav rom for ettertanke.  Hedalen 
Helselag betalte maten og Hedalen Ungdomslag stilte Lokalet gratis til disposisjon.   
 
Mange stilte til dugnad på kirkegården før 8. mai.  Menighetsrådet serverte Ringerikskringle og 
kaffe/te/saft i Preststuggu.  Det var også hyggelig å få besøk av 103 år gamle Helga Fekjær 
Johansen og hennes sønn fra Hønefoss.   
 
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: 
 
SALTO – egen rapport 
HUK – egen rapport. 
Diakoniutvalget  - egen rapport 
Sommerandakter  - egen rapport 
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Pilgrimskomiteen –  egen rapport.  
Styret for Presteboligen – egen rapport 
Styret for Govassreiret -  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 Anne 
Eide Jordet, Gerd og Hermann Sukke, Gunhild og Svein Breen.  De organiserer 
forbønnstjenesten på vegne av menighetsrådet. 
 
Menighetsrådet takker alle for innsatsen og godt samarbeid. 
 
 
Hedalen, 06.02.2016 
 
Anny Bakke Perlestenbakken                                               Anne Britt Lystad Omsrud 
Sekretær til og med 31.10.15                                                 sekretær fra 01.11.15 


