DEN NORSKE KIRKE
Hedalen menighetsråd
Et inkluderende fellesskap – i tro, med håp
og av kjærlighet.
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Hedalen menighetsråd har bestått av
Inger Olea Digene, leder og vara til kirkelig fellesråd.
Gunn Karin Fossholm, nestleder og medlem av kirkelig fellesråd.
Målfrid Huseby, kasserer.
Gunnar Heiene, kasserer fram til Mars 2017.
Anne Britt Omsrud, sekretær.
Arne G Perlestenbakken, 1. vararepresentant. (møter fast)

STATISTISKE OPPLYSNINGER FOR 2017.
Antall gudstjenester: 22. Med 1294 besøkende. Det ble holdt 4 i tillegg utenom
søndag/helligdag. Med 225 besøkende.
Antall nattverd: 11 stk. Med totalt 278 til nattverden.
Antall døpte: 5 stk.
Antall konfirmanter: 8 stk.
Antall vielser: 3 stk.
Antall gravferder: 9 stk.
Utmeldinger: 0.
Innmeldinger: 0.
Andakter på Hedalsheimen: 7 stk.
I 2017 ble det samlet inn 47043.- ved offer/kollekt i kirka. Av de er 10413 til Hedalen
menighet. Det kom inn 18535,- i gaver til Hedalen menighet.
I Mars 2017 søkte Gunnar Heiene om å få fritak fra vervet sitt i menighetsrådet. Da rykket
Målfrid Huseby opp fra 2 vararepresentant til fast medlem av MR. Hun overtok også vervet
som kasserer.
Medarbeidere:
Sogneprest: Signe Elisabeth Kvåle
Kantor: Anders Løberg
Kirketjener: Ronny Skogstad
Klokker/tekstlesere: Anne Eide Jordet, Eldor Bråthen, Kirsten Greaker Heimestøl, Anne Britt
Omsrud. De har også utført klokkertjenesten vederlagsfritt.
Dåpsduker: Bjørg Elisabeth Berg og Synnøve Bakken syr til barn som døpes i kirka.
POSTADRESSE:

TELEFON:

Organisasjonsnummer

v/ leder Inger Olea Digene
Hedalsvegen 2318
3528 HEDALEN

95908806

976 989 384

SØR-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Side 2

I 2017 har MR hatt 8 møter og hatt 48 saker oppe til behandling.
19 april hadde MR en inspirasjonskveld for alle i forbønnstjenesten. Tore Samuelsen var
invitert til å holde et foredrag og samtale om noen ønsket det. Vi takker alle for sitt arbeide
for Hedalen menighet.
Det ble arrangert to musikkandakt/konserter i regi menigheten med 62 besøkende. I regi av
andre ble det avholdt 2 konserter/musikkandakter med 222 besøkende.
Barne og ungdomsarbeid:
MR sponser fortsatt barn og unge i menigheten som ønsker å reise på leir. Huk og Salto gjør
en viktig jobb med våre barn og ungdommer.
Helena Wright er trosopplæringskontakt for Etnedal og Sør Aurdal og jobber i samsvar med
trosopplæringsplanen.
Det ble gitt en pengegave etter Ola Nordy`s bortgang. Pengene ble brukt til å lage en ny
nøkkel til kirka.

Noen aktiviteter:
Den årlige dugnaden fant sted 10 mai. Det var ca 50 stk som bidro til at kirkegården og
området rundt ble ryddet. Tusen takk til alle fremmøtte.
Vi over 60 festen er populær og fin fest. Den ble holdt lørdag 6 mai på nordre lokalet. Tore
Samuelsen holdt et kåseri om hva vi kan lære av Frans av Assissi. Emma Nerby Grønbeck
sammen med Kjell Ivar Vestrom sto for underholdningen.
5 juni var det en sommerkveld med orgelmusikk i kirka. Anders Løberg spilte noen stykker
for oss og det ble en trivelig kveld med salmesang og musikk.
12 juli var det sommerandakt ved ekteparene Pettersen og Lundby.
23 juli ble det holdt en friluftsgudstjeneste med barnedåp på Skrukkefylla i Vassfaret. Det ble
arrangert en vandring fra Bjørke til Skrukkefylla for de som ønsket det i forkant av
gudstjenesten. MR holdt kirkekaffe etterpå.
31 juli var det konsert i kirka ved Jørn Hilme stevnet.
Helgen 18-20 august ble det arrangert en Åpen stavkirkehelg i Valdres. På dugnad ble kirka
holdt åpen fredag fram til kl 2100. På lørdag og søndag var kirka åpen fra 1100 til 2100.
Søndag hadde Kari Lette en andakt og det ble gitt en omvisning for de som ville det.
9 september arrangerte Valdresmusea foredrag om Madonnaen i kirka.
Påskeandakten på Gunvangen langfredag ble holdt som vanlig. MR stilte med kirkekaffe. En
takk til alle som bidro denne dagen.

SØR-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Side 3

12 november var det salmekveld med hvilepuls i kirka. Det er bibelgruppene i bygda som tar
ansvar for disse.
Juletrefesten som ble planlagt på Søre lokalet 29 desember ble avlyst p.g.a dødsfall i bygda

Distribusjonen av menighetsbladet har fungert helt utmerket. Dette er takket være dere
frivillige som har stilt opp for å kjøre rodene. Tusen takk til dere alle.
Gerd Sukke deltok for Hedalen menighetsråd som kjøkkenansvarlig på dugnadsfesten for
skolejubileumet 20 oktober.
I 2017 kom det et forsalg til ny lov om tros- og livssyns samfunn. Representanter fra MR
deltok på orienteringsmøte på Fagernes. Det ble gitt en uttalelse fra Hedalen MR.
Utvalg og komiteer:
Huk- egen rapport
Salto- egen rapport
Pilgrimskomiteen- egen rapport
Diakonutvalget- egen rapport
Styret for presteboligen- egen raport
Styret for Govassreiret- egen rapport
Sommerandakter- avholdt en. Knut Lundby hadde ansvar.
Trosopplæringsprosjektet i Valdres. Reidun Marie Storruste er menighetsrådets
kontaktperson.
Forbønnstjenesten i Hedalen menighet: Anne Eide Jorde, Gerd og Herman Sukke.

Hedalen menighetsråd takker alle for innsatsen og godt samarbeid i året som gikk.

Hedalen 21 februar 2018
Anne Britt Omsrud
sekretær

