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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 2 vara - kasserer.  

Anne Britt Omsrud, sekretær. 

Arne G Perlestenbakken, 1. vararepresentant. (møter fast) 

 

 

STATISTISKE OPPLYSNINGER FOR 2018. 

 

Antall gudstjenester: 23. Med 1364 besøkende. Det ble holdt 5 i tillegg utenom 

søndag/helligdag. Med 212 besøkende.  

Antall nattverd: 13 stk. Med totalt 275 til nattverden. 

Antall døpte: 6 stk. 

Antall konfirmanter: 7 stk. 

Antall vielser: 5 stk. 

Antall gravferder: 8 stk. 

Utmeldinger: 2. 

Innmeldinger: 1. 

Andakter på Hedalsheimen: 7 stk. 

 

I 2018 ble det samlet inn 53155 kr ved offer/kollekt i kirka. Av de går 15751kr til Hedalen 

menighet. Det kom inn 50010 kr i gaver til Hedalen menighet. Dette er penger gitt ved 

begravelser og gaver gitt v/menighetsbladet. 

 

Medarbeidere: 

Sogneprest: Signe Elisabeth Kvåle 

Kantor: Anders Løberg 

Kirketjener: Ronny Skogstad til han sa opp stillingen. Knut Erik Digene startet opp 

1desember 2018. 

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. 

 

I 2018 har MR hatt 7 møter og hatt 43 saker oppe til behandling. 

 

 



SØR-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Side 2 

 

Det er laget rullestolplass inne i kirka. Benken er fjernet. Det skal lages en «stol» med 

form/utsmykning som passer til benkene, som kan settes inn når det er behov for seter der. 

 

Skilt med forbud mot fotografering i kirka er fjernet. Kirkevergen var positiv til at MR ville 

sette vekk disse skiltene. 

 

Knut Erik Digene ble ansatt som ny kirketjener/kirkegårdsarbeider 1 desember. 

 

Signe prest har flyttet ut av presteboligen i Hedalen og inn i presteboligen på Bagn. På sikt vil 

huset leies ut.  

 

Anne Eide Jorde har sydd et underlag som dåpsforeldrene kan bruke å legge barnet på ved 

påkledning. 

 

Hedalen menighet har fått vipps. Nr 525671- under navnet Hedalen stavkirke- kollekt. 

 

Barne og ungdomsarbeid: 

Huk og Salto er fortsatt populære aktiviteter for barn og ungdom i bygda. MR sponser barn og 

unge som vil reise på leir. Lederne gjør en fantastisk jobb. MR er takknemlige for alle som 

stiller opp. 

 

Helena Wright er trosopplæringskontakt for Etnedal og Sør Aurdal og jobber i samsvar med 

trosopplæringsplanen. Hun har hatt permisjon i 2018.  

 

 

Aktiviteter 2018: 

 

5 mai arrangerte MR, diakonutvalget og helselaget vi over 60 festen på Nordre Lokalet. Det 

var ca 70 stk på festen. Prost Carl Phillip Weisser fortalte om sin reise til Japan. Ungdom fra 

kulturskolen underholdt med sang.  

 

9 mai hadde MR den årlige dugnaden på kirkegården. Det var mange som bidro. Tusen takk 

til alle fremmøtte. 

 

30 mars var det påskeandakt ved Gunnvang. MR stilte med kirkekaffe. Takk til alle som bidro 

denne dagen. 

 

21 oktober hadde MR ansvar for TV innsamlingsaksjonen til Kirkens Bymisjon. Bygda ble 

delt i 13 roder. MR takker alle som stilte opp denne dagen. 

 

1 november hadde MR en hyggekveld sammen med alle undergruppene i menigheten. Vi 

møttes på Kroken til en trivelig kveld sammen. Arne P viste bilder. 

 

29 desember var det gammeldags juletrefest på Søre lokalet. Dette er en hyggelig fest for både 

store og små. 

 

Distribusjonen av menighetsbladet fungerer fortsatt helt utmerket takket være hjelp av 

frivillige som stiller opp. Tusen takk til alle sammen! 

 

 



SØR-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Side 3 

 

 

Sommerarrangement i kirka: 

 

26 juni- Konsert v/Valdres symfoni  

9 juli- konsert Jørn Hilme stevne 

18 juli- sommerandakt ved Erling og Turid Pettersen 

22 juli- friluftsgudstjeneste ved Haugevolla 

31 juli- formiddagskonsert ved det amerikanske kirkekoret, Grace Choir 

8 august- sommerandakt ved Erling og Turid Pettersen 

 

Trosopplæringsprosjekt i Valdres. Reidun Marie Storruste er Hedalen menighet sin 

kontaktperson. 

 

Forbønnstjenesten i Hedalen menighet: Anne Eide Jord, Gerd og Herman Sukke. 

 

 

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 

 

 

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

 

 

 

 

Hedalen 7 mars 2019 

Anne Britt Omsrud 

sekretær 

 


