Årsmelding
Bautahaugens Venner 2018
Styre
Leder: Sigrid Haugen
Nestleder: Bjørg Elisabeth Berg
Kasserer: Gunnar Hansen
Sekretær: Sigrid Haugen
Styremedlem: Kari Delphin Holm
Varamedlem: Karin Skimten-Lie
Valgkomite:
Oddrun Garli og Rigmor Brenden
Revisor: Turid A. Klemmetsrud
Møter

Styret har hatt 5 møter og 19 saker på saklista.
Sigrid har deltatt på de fleste styremøtene i eierstyret for Bautahaugen Samlinger.
Vi har også hatt et medlemsmøte.
11 medlemmer møtte opp til den faste vårdugnaden med vasking og klargjøring av husa.
Vaktmester Halstein fikk også hjelp til raking og fjerning av kvist og lauv.
Medlemmer
Medlemstallet øker fortsatt, og har nå passert 100..
”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.

Vi samarbeider med omviseren, som i år var Tuva Auren.
Sommersesongen varte fra 23. juni til 12. august.
Lørdagstemaer har vært: toving, tægerarbeid, skinnfelltrykk, treskjæring og knivmaking. I
tilknytning til sommerutstillinga har fisk og fiske vært tema to lørdager. Det samme har
radioutstillinga/teknoteket på Fjellstad.
Administrasjonen på Fagernes hadde engasjert Svein Lie til å holde foredrag om
hedalsdialekta, og lørdag 28. juli samla han ei stappfull Liesstuggu.
Fra Fagernes kom Mari Ormberg og Solfrid Olmhus og kasta glans over åpningsdagen med
fele- og langeleikmusikk.
Alle dager har vi servert kaffe og vafler. På lørdager har vi i tillegg hatt annen tradisjonsmat.
Rømmegrauten er stadig det mest populære.
Til tross for stort medlemstall er det en utfordring å få mange nok til kjøkkenvakter og andre
gjøremål. Det kan bli for stor «belastning» på noen få.
Det har vært jevnt, godt besøk. Mange «stamgjester», men også stadig nye, både bygdefolk,
hyttefolk og forbipasserende.
12.08. tok vi imot en busslast fra Nore og Uvdal historielag med servering i Liesstuggua, og
31.07. serverte vi kaffe og vafler til 40 amerikanere i Prestestuggua.

Ny skigard stod på planen til styret for Bautahaugen dette året, og venneforeninga har støtta
tiltaket med kr. 25 000.
Sommerutstilling: «Fiske i Vassfaret og Hedalsfjella»
Bjørg var primus motor for denne. Det ble ei fyldig utstilling som med
ting og bilder viste utviklinga fra ei viktig næring til dagens sportsfiske.
Vi hadde laga et hefte som ble solgt. Vi takker Valdresmusea for
kopiering. Som vanlig skylder vi alle som lånte ut bilder og ting til
utstillinga en stor takk.

Sankthansaften arrangerte vi, støtta av Sør-Aurdal Historielag, vandring langs natur- og
kulturstien fra kirka, med samling og grillkos på Bautahaugen etterpå. Dette har blitt en
trivelig tradisjon.
Medlemstur
Høstturen for medlemmene gikk Uvdal, hvor vi først
besøkte Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal bygdetun.
Deretter ble vi godt mottatt av Lars Erik Jacobsen på
den avsidesliggende garden Skrepprud, hvor han har
lagt ned et imponerende livsverk.

Lysfest og julemarked
ble arrangert 1. desember, som før i samarbeid med
Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen. Et trivelig
arrangement for små og store. Til tross for kollisjon med Normisjons julemesse var det bra
oppslutning. Alt salg foregikk denne gangen oppe på haugen, og at det igjen ble eventyrstund
i Liesstuggua var et stort pluss for arrangementet.
Juletrefest på Søre Lokalet i samarbeid med menighetsrådet er blitt en tradisjon. I år var det
fjerde gangen. Mellom 80 og 90 frammøtte.
Hedalen natur- og kultursti
er venneforeningas ansvar, 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.
Bankkontonummet, som bør brukes til medlemskontingenten, er 1206 02 17155.
Betalingsløsningen VIPPS blir mer og brukt. Nummeret er 26453.
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