
 

 

 

 

Årsmelding 

Bautahaugens Venner 2015 
 

  

Styre 
Leder: Sigrid Haugen 

Nestleder: Kjellaug Kjensrud 

Kasserer: Gunnar Hansen  

Sekretær: Sigrid Haugen  

Styremedlem: Bjørg Elisabeth Berg 

Varamedlem: Karin Skimten-Lie 

 

 
 

Møter 
Styret har hatt 4 møter og 14 saker på saklista.  

 

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 

Også dette året kunne vi notere flere nye medlemmet, slik at tallet nå er kommet opp i 79, 

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. 

 

Sommersesongen varte fra 24. juni til 15.august. 

Lørdagstemaer har vært lagging, tægerarbeid, skinnfelltrykk, ysting, ”Fra ull til garn”, 

maleriutstilling med mer.  

Alle dager har vi servert kaffe og vafler. På lørdager har vi hatt tradisjonsmat som 

rømmegraut, ertesuppe, rabarbrasuppe, potetsuppe, vassgraut og klubb. 

Alle dager, og særlig i helgene, har det vært mye besøk og god stemning. 

 

Årets hovedinvestering har vært 3 nye krakker med bord. De ble første gang tatt i bruk 17. 

mai, da vi serverte rømmegraut og spekemat i forkant av ungdomslagets forestilling i 

Brakadokka. Hele sommeren har folk her kost seg med mat og drikke og sosialt samvær. 

 
Med vaktmester Halstein som bas ble statsministerbordet retta opp og gitt nytt fundament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Utstilling  

Sommerutstillinga på låven, ”Mamelukker og snøreliv – undertøy for kar og kvinnfolk”, bød 

på mye spennende historie. 

 

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

grillkos på Bautahaugen etterpå. 

 

Vi har invitert 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 Bagn Bygdesamling, hvor Kristian Bergsund viste oss 

rundt, og han hadde som alltid mye interessant å fortelle. 

 

Lysfest og julemarked  

ble arrangert 5. desember, i samarbeid med Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen. Et trivelig 

arrangement som blir satt stor pris på. Flere nye selgere deltok i Brakadokka. 

 

Juletrefest 

5. juledag arrangerte vi gammeldags juletrefest på Søre Lokalet, i samarbeid med Hedalen 

menighetsråd. Et meget vellykka tiltak som nå, andre året, alt er blitt en tradisjon. 

 

Hedalen natur- og kultursti 

Noen infotavler er oppdatert, og litt rydding lang stien er gjort.  

 

Vi har hatt loddbøker liggende det meste av sommersesongen, med trekning av sauskinn og 

flere pene husflidsting på bufardagen 15. august.  Dette ga et pent tilskudd til kassa. 

 

Bautahaugen har mye besøk utenom åpningstider og sesong. Vi har derfor lagt ut gjestebok 

utenfor døra i Brakastuggua. 

 

De fleste av våre aktiviteter er godt dokumentert på Hedalen.no. Takk til Arne G. 

Perlestenbakken som alltid stiller opp med kameraet! 

 

Økonomi 

Økonomien er god. Se regnskapet. I dialog med styret for Bautahaugens Samlinger vil vi 

forsøke å disponere overskuddet til museets beste.  

 

 

 

 

Hedalen, 07.03.2016 

Sigrid Haugen 

 

 

 

 

 

 
       

 


