
Årsmelding for Hedalen ungdomslag 2018 

Styret har i år hatt 7 styremøter og bestått av: 

Leder:  Bodil Øyhus Pihl 
Nestleder:  Anne Mathea Digene 
Sekretær:  Mette Brager 
Kasserer:  Geir Øverby 
Styremedlem: Benedicte Joten 
                            Håvard Sukke 
  Halstein Nerby 
  Tuva Auren 
  Arnstein Li 
Teaterleder: Benedicte Joten 
Festkomite:  Anne J Bjørnstad 
  Bjørnar Bjørnstad 

Mikkel Lie 
Christian Brenden 

Valgkomite: Anne Ingunn Grønhaug 
          Guro Li 
 
Teatergruppa: 
17. mai ble «Sengekammerfarse» spilt av teatergruppa. 2.forestillinga var 19.mai. Begge 
forestillingene var godt besøkt. 
 
HUL deltok v/ Vassfardagen i Juni. 
 
HUL hadde aktiviteten Musikal på 4H leiren i Juni.  
HUL deltok med underholdning på Kulturkvelden.  
 
10. november hadde lokalet besøk av teatergruppa Statsteatret med forestillingen 1980-Aker 
Brygge. De spilte to forestillinger. HUL arrangerte80tallsfest etter forestillingene, med 
innleid DJ-Dennis Adolfo. HUL hadde søkt om skjenkebevilling denne kvelden. Både 
forestillingene og festen var godt besøkt. Positivt arrangement. 
 
Til jul var det farsen «Skal det være et barn». Forestilling 28.desember og 1.januar. Begge 
forestillingene var godt besøkt. Fest etter forstilling 28.desember. Anne og Gamasamas spilte.  
Festen var godt besøkt.Det ble søkt om skjenkebevilling denne kvelden. 
  
 
Bygdekinoen: 
 Dette året har det vært 8 forestillingskvelder med 1- 2 filmer hver gang. 
Antall besøkende er selvfølgelig avhengig av hvilke filmer som vises. 
 
Lokalet: 
Det er mye utleie både av lokalet, stoler/bord og lyd/lys. HUL jobber fremdeles med 
utbyggingen av lokalet. Det ble satt inn ny dør i salen, og det ble støpt platting utenfor døra. 
Det har vært maledugnad. 
 
 
Fritidsklubben: 
Det har vært arrangert fritidsklubb dette året. 
 
 
 
 



Barnekafe: 
I 2018 har det vært barnekafèer, onsdag formiddag 1 gang pr.mnd. Disse har vært godt 
besøkt, med et snitt på 8 familier hver gang. 
 
Fossekallen Hed:  
Det har ikke vært noen aktiviteter i Fossekallen Hed dette året. 
 
Quiz:  
Det har vært quiz sporadisk dette året.  

Det ble arrangert Pubquiz på Påskeaften. Det ble søkt om skjenkebevilling denne kvelden. 

Bra besøkt arrangement. 

Det var Pubquiz med etterfølgende Standupshow med Dan Are Lykke Larsen i September. 

Det ble søkt om skjenkebevilling denne kvelden. Bra besøkt arrangement. 

Damenes aften: 

Det har vært arrangert Damenes aften en gang dette året. 

 
      Hedalen 20.02.2018 Mette Brager 
 

 


