
H.U.L INFORMERER 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye 

medlemmer om hva som har skjedd i 2019 og hva som vil 

skje i 2020. 

Styret år 2020: 

Leder: Bodil Øyhus Pihl 959 92 438 

Nestleder: Anne M. Digene 454 83 469 

Kasserer: Geir Øverby 975 86 478 

Sekretær: Mette Brager 901 66 575 

Styremedlemmer: Håvard Sukke  907 94 433 

 
 Halstein Nerby 901 42 075 

 Benedicte Joten 

Sondre Digene 

901 91 611 

97188011 

 
 

                     

          
                                

 

Året som har gått: 

Teatergruppa: 

10. april hadde vi besøk av Den Kulturelle skolesekken. Alle 

ungdomskolelevene i Sør-Aurdal var invitert. 

 

17.mai var det «Radio Hedalen». Det var to forestillinger 17. 

mai. Begge forestillingene var godt besøkt. 

 

HUL bidro med utlån av lys og sceneplattinger til Hedalen 

Kulturfestival. 

 

12.november hadde vi besøk av Teater Innlandet med 

forestillinga «De kaller meg Påsan». Etter forestillinga var 

det kveldsmat til alle som var publikum. 

 

30.november hadde lokalet besøk av teatergruppa 

Statsteatret med forestillingen «2010 Lollywood». De spilte 

to forestillinger. HUL arrangerte fest etter forestillingene, 

med innleid DJ. Det var Dennis. HUL hadde søkt om 

skjenkebevilling denne kvelden. Både forestillingene og 

festen var godt besøkt. 

  

 

Til jul var det revyen «HUL i hue».  Forestillinger 

28.desember og 29 desember. Forestillingen 29. desember 

ble spilt i Sør-Aurdalshallen. Begge forestillingene var godt 

besøkt. 

 

Barnekafe:                                                                              

I 2019  har det vært barnekafè onsdag formiddag 1 gang 

pr.mnd. Disse har vært godt besøkt. 

Fritidsklubben:                                                                 

Det har vært fritidsklubb første fredag i mnd.                                             

På høsten ble det arrangert Back to School party for 1-7 

klasse. Dennis var DJ. 

 

 

 

 

 

Bygdekino:                                                                                 

Vi har i løpet av året hatt 8 forestillingskvelder. 

 

Lokalet:                                                                        

HUL jobber fortsatt med utbygging av Lokalet. Det jobbes 

med nytt tak over plattingen. Det har også vært 

vaskedugnad. 

 

Fossekallen Hed: 

Det har ikke vært aktivitet i Fossekallen Hed dette året.  

 

Quiz:  

Det har vært quiz sporadisk dette året. 

Det var pubquiz påskeaften. Det var søkt om 

skjenkebevilling denne kvelden. Godt besøkt arrangement. 

 

 

Utleie av Lokalet / lys og lydutstyr:                                    

Kontakt Geir hvis du ønsker å leie lokalet, bord/stoler, 

lyd/lys eller mobilt amfi. 

H.U.L. vil rette en stor takk til alle unger, foreldre, 

skuespillere, medhjelpere m.m som har bidratt til at vi kan 

opprettholde et aktivt og oppegående ungdomslag i denne 

lille bygda vår. 

Hva skjer i 2020:                                                  

På grunn av Corona utbruddet har alle aktiviteter dessverre 

blitt avlyst. Dette er vi veldig lei oss for. 

4.dag jul håper vi det blir nye sprell fra teatergruppa, men 

hva det blir er ikke avklart ennå. 

Kino: HUL drifter kino også i 2020 uten kommunal støtten. 

Søndager, 8 ganger gjennom skoleåret. Se link til 

bygdekinoen på Hedalen.no for program. 

-Barnekafeen, Kino, Fritidsklubben, Musikklubben og 

Quizen håper vi kan starte opp igjen høsten 2020. 

 

Lokalet: vi fortsetter utbedring/vedlikehold med 

takoverbygg over terrasse. 

 

 

Medlemskontigent 2020: 

Betales til: HEDALEN UNGDOMSLAG 

KONTONR: 6185.05.70018 
 

Barn:              kr: 150,- 

Voksen: kr: 250,- 

Familie: kr: 600,- 

Ved familiemedlemskap; vennligst noter i 

meldingsfeltet hvilke familiemedlemmer det 

innbefatter. 
 
Grasrotandel – hvem får din? Hedalen Ungdomslag så klart. 

Org.nr: 99 38 104 28, så støtter du HUL og Nordre Lokalet 
Styret i H.U.L 
 


