
 
 

ÅRSMELDING 2018 
 

 

MEDLEMMER   

Medlemstall: 137, en nedgang på 7. 

 

STYRE 

Svein Harald Lie, leder  

Ola Einar Grøv, kasserer 

Sigrid Haugen, sekretær 

Gunnar Hansen, styremedlem 

Anne Aabye Fossholt, styremedlem 

Oddbjørg Brenden Hansen, styremedlem 

--- 

Anne Marie Skinnes Lie, opplysningsleder 

--- 

Vara: Torill Grønhaug og Grete Skogly og 

Asle Ivar Skimten-Lie 

---                          

Revisorer: Halstein Nerbye og Kjell Oddbjørn Stugård 

--- 

Valgkomite: Ola Jonny Fossholt og Alf Lie 

 

Styret har hatt 6 møter og behandla 24 saker. 

Svein Harald og Anne Marie representerte laget og demensforeninga på Nasjonalforeningens 

regionmøte i Aurdal 19.02., og Svein Harald og Ola Einar var på fylkesårsmøtet på Scandic 

Hafjell 14. – 15.04. 

8. – 9. sept. Svein Harald deltok som en av to fra Oppland på Folkehelseverksted på 

Lillestrøm.  

 

FJELLSYN 

Alle 4 leilighetene har vært utleid.  

Hedalen kunst- og husflidslag har fast leieavtale for møterommet. 

 

KROKEN 

Huset leies jevnlig ut, til møter og diverse arrangement. 

Salto har fast leieavtale. 

 

Trening på Kroken med vekt på hofter og knær. Kjellaug Kjensrud har gjennomført 14 

formiddagssamlinger med 6 fornøyde deltakere. 

 

 

ARRANGEMENT OG TURER 

• 13. dagsbasaren innbrakte ca 25 000 i netto. Kor og korps stilte opp som vanlig. 

Bjørk Matheasdatters innslag, ”Hvordan ta vare på kjærligheten”, var interessant og 

tankevekkende. 

 De ballettdansende småjentene sjarmerte alle. 

 Idrettslagets Hilmar-pris ble også delt ut denne kvelden. 

 

 

. 



• Hjertemarsj og fossevandring  

 På grunn av store snømengder 2. mai måtte vi utsette hjertemarsjen. Den ble 

 kombinert med fossevandring 9. juni.  

 Vi gikk fra Vassfarbommen til Bogbrua, hvor vi hadde leirplass ved den nye brua over 

 Fjellelva, med kviss og servering av frukt og drikke. Ca 20 deltakere. 

 Med på turen var journalist Tor Harald Skogheim, som laga en fin reportasje i avisa 

 Valdres.  

 I januar 2019 kom også reportasjen i medlemsbladet Hjerte og hjerne. 

 

• Høstturen for pensjonister 30. august gikk til Koboltgruvene og Kittelsenmuseet 

ovenfor Blaafarveverket på Modum. Heimtur om Hallingdal og middag på Nor-Kro på 

Bromma. 

• ”Fjelltur” til Gråskallen søndag 2. september.  

 

 

TJENESTER 

• Fotpleie. Marit Bølviken har utført fotpleie på Hedalsheimen. Tilbudet er 2 ganger 

årlig til alle over 67 år. Egenandel 200 kr for medlemmer og 300 for andre. 
 

• Oddbjørg har sørga for kake til alle i bygda som fyller 80 år og hvert 10. år deretter. 
 

• I tillegg til å betale maten, hjalp vi til på menighetsrådets ”Vi over 60” – arrangement 

på Lokalet 5. mai. 

 

• Helselaget hadde kjøkkentjenesten på kulturkvelden 23.11. 

 

ANNET 

• Helselaget er medlem i Frivilligsentralen.  

• Demenssaken.   Var med på demensaksjonen med bøsseinnsamling.  

• Demensforeninga. Oddbjørg er demenskontakt i Hedalen helselag 

 

 

Noe av det laget har støtta i 2018: 

Hedalen sangkor         3 000 

Hedalen musikkorps          3 000 

Lydanlegg Hedalsheimen        5 000 

Aktivitetspark 

(midler omdisponert fra støtte til privatskole) 100 000 

4H – gave på kulturkvelden til prisvinner 4H    10 000 

Fotpleie          28 000 

Høsttur for pensjonister        12 500 

                                     

 

UTFORDRINGER 

framover blir å øke inntektene i tråd med utgiftene.  

Kjøpet av Kroken førte til økte driftsutgifter. Lave renter på bankinnskudd virker også i 

negativ retning. 

Øke aktivitetsnivået på Kroken. 

 

 

Hedalen, 12. 03.19 

Sigrid Haugen 

                                    


