
20180309 ÅRSBERETNING  
 
20170316: Årsmøtet 2017  
20170312: Søndagskaffe (1) 
20170330: Styremøte (1). Konstituering av styret 
20170402: Basar/søndagskaffe. (2) 
20170402: Beboermøte med Pihl. SL møtte. 
20170404: Oppslag på HH: "Her kan du kontakte oss". Det har 
blitt brukt. 
20170427: Dugnad: Vår.  
20170507: Søndagskaffe. (3) 
20171009: Søndagskaffe (4) 
20171008: Søndagskaffe (5) 
20170810: Søndagskaffe (6) 
20170510: Styremøte (2) 
20170511: Korøvelse med Kjell Ivar Vestrom 
20170811: Styremøte (3) 
20171008: Søndagskaffe (7) 
20170818: Grillfest. 
20170824: Dugnad: Platting foran huset. 
20170910: Søndagskaffe (8) 
20170914: Styremøte (4) 
20171112: Søndagskaffe (9) med musikk av Kjell Ivar Vestrom. 
20171205: Beboermøte. BÅ møtte. 
20171212: Julelys: Venneforeningen har kjøpt lyslenker til 
utendørs bruk på Hedalsheimen. 
20171212: Juletre: Venneforeningen har kjøpt nytt inne-juletre til 
Hedalsheimen med 400 lys. 
20171214: Korøvelse med Kjell Ivar Vestrom. Servering av gløgg 
og pepperkaker. 
20171215: Korpsøvelse med Arild Bjørnstad. Servering av boller 
og kakao. 
20171217: Søndagskaffe (10) med Ola Rygh. Dans. 
20171224: Venneforeningen har kjøpt vin til de som vil ha det på 
julaften og nyttårsaften.  
20180111: BÅ og SL handlet kjøkkenutstyr på Horeka for kr. 
3841,- 



20180111: Guri Myrvang. "Like kjært som blomster er en gave til 
Hedalsheimens venner." Det er med ærefykt vi mottar denne 
gaven. Takk sendt til hedalen.no. 
20180111: Brev til Rune Fremgaard og Hans Solbrekken Ruud 
angående fjerning av peis på HH og tilbud om dugnadsarbeid. 
20180114: Søndagskaffe (11) 
20180118: Befaring på HH med Rune Fremgaard og Kjell Berg. 
Tilbud om gratis dugnadshjelp til opp-pussing av stua/fjerning av 
peis på HH. 
20180208: Styremøte (5) 
20180211: Søndagskaffe (12) 
20180217: Fest med middag på HH kl.14:00. 
Oksestek/karbonader, moltekrem og Pavlova.  
Chef: BÅ. Sperillgruppa. 5 stk. (Kr. 2000,-) Sang og spill. Middagen 
ble betalt av gavepenger som HH har fått. Festen var for beboerne 
og pårørende og for de som er på "Onsdagstreffet". 
20180218: Kulturskolen ved Kjell Ivar Vestrom. Kl. 18:00 
Søndagskaffe: Boller og kakao.  
20180309: ÅRSMØTE-kunngjort. 
 
20180309: ÅRSMØTET 2018 
20180311: Søndagskaffe (13)  
20180422: NB NY tid: Basar- må kunngjøres.  
20180428: NB Ny tid: Inger Trageton. Invitasjon: Beboere på HH 
med pårørende. Påmelding. Servering av rundstykker og 
kaffe/kakao. (Kr. 4000.-) Tema: "Jakten på det russiske". 
20180513: Søndagskaffe (14) 
20180610: Søndagskaffe (15) 
2018 juni/juli Sommerfest? Med spekemat?  
Beboerne på HH må ha noe å glede seg til! Det er derfor vi er 
der. 
 
Styret: 
AS: Sammen med den røde traktoren gjør han underverker. Og når vi har 
avtaler om å gjøre ting på HH, er han nesten ferdig når vi andre kommer. 
BÅ: Organisering av fester og matlaging- der er hun en ener. Det er ingen 
selskaper som er for store for henne. Hun tenker på alt. 



JHG: Hun er den mest pertentlige med penger og kvitteringer slik at vi til 
alle tider har full oversikt over økonomien. Og så kommer det bare seilende 
inn svære kringler. De kommer fra henne. 
PHG: Han kan spørres om alt det formelle. Han er alltid et stort 
trivselsmoment. Det er han jo bestandig. 
SL: Har brukt en del på å skrive- blant annet referater. Det er en del å huske 
på noen ganger. Og er noe glemt-så kommer det fort beskjed fra styret. 
 
Samarbeidet i styret har vært spesielt bra! 
 
 
Hedalen den 09.03.2018 
Solveiglie1@gmail.com 
97114530 
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