
 

 

 

 

Årsmelding 

Bautahaugens Venner 2016 
 

  

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.  

Sigrid har deltatt på de fleste styremøtene i eierstyret for Bautahaugen Samlinger. 

 

På medlemsmøtet hadde vi besøk av Anne Marit Noraker og Espen Hårseth fra 

Valdresmusea. 

 

I tillegg til den faste vårdugnaden med vasking og klargjøring av husa, hjalp vi seinere på året 

Bautahaug-styret med å rydde gras og kratt. 

 

Medlemmer 

Medlemstallet har økt fra 79 til 88, herav 4 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 25. juni til 13.august. 

Lørdagstemaer har vært ysting, tægerarbeid, skinnfelltrykk, baksteredskap og flatbrødbakst 

med mer.  

Alle dager har vi servert kaffe og vafler. På lørdager har vi i tillegg hatt annen tradisjonsmat. 

Rømmegrauten er stadig det mest populære. 

Det har vært jevnt, godt besøk. 
 

”Der det er vilje, blir det veg”, het et oppslag på Hedalen.no 5. juli. Videre: 

”Til nå har det vært vanskelig for bevegelseshemmede å komme seg rundt på Bautahaugen. 

Dette måtte det gjøres noe med. Venneforeninga og museumsstyret kom raskt til enighet, og 

vegprosjektet kunne settes ut i livet. Arild Bjørnstad fra styret i Bautahaugen samlinger har 

vært dirigent (prosjektleder), og Kenneth Aaslie har utført arbeidene.” 

Venneforeninga finansierte en stor del av prosjektet. 

 

Utstilling  

Sommerutstillinga på låven het BARNDOM, og la vekt på HVERDAGSLIV - KLÆR – LEIKER. 

Solveig Lie laga et artig hefte med barndomsminner. Dette solgte vi – og fikk også på denne 

måten noen kroner i kassa. 



 

 

 

Som før skylder vi alle som bidro til ei interessant utstilling en STOR TAKK. 

 

Sankthansaften arrangerte vi, i samarbeid med Sør-Aurdal Historielag, vandring langs natur- 

og kulturstien fra kirka, med samling og grillkos på Bautahaugen etterpå. 

 

Vi har invitert Hedalsheimens beboere til omvisning, rømme og vafler. 

 

Medlemstur 

Høstturen for medlemmene gikk til Hallingdal.  Først til omvisning på imponerende 

Hallingdal Museum i Nesbyen, deretter til Ulsåkstølen i Hemsedal. Her fikk vi servert 

hallingretten ”småmat" og innblikk i stølsdrift/turisme anno 2016. 11 deltok på turen. 

 

Sommerens aktive ”vaffelsteikere” var i september invitert til hyggekveld hos Gunnar og 

Oddbjørg på Haugevolla. 

 

Lysfest og julemarked  

ble arrangert 3. desember, i godt samarbeid med Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen. Et 

trivelig arrangement for små og store.  

 

Juletrefest 

5. juledag arrangerte vi for tredje gang gammeldags juletrefest på Søre Lokalet, i samarbeid 

med Hedalen menighetsråd. En koselig tradisjon som vi håper å føre videre. 

 

Hedalen natur- og kultursti 

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

 

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.  

 

Betalingsløsningen VIPPS er tatt i bruk. Nummeret er 26453. 

 

 

 

 

Hedalen, 06.03.2017 

Sigrid Haugen 

 

 

 

 

 

 
       

 


