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Møter 

Styret har hatt 5 møter og 20 saker på saklista.  

 

Sigrid har deltatt på noen av styremøtene i eierstyret for Bautahaugen Samlinger. 

 

I tillegg til årsmøtet har det vært 1 medlemsmøte. 

 

12 medlemmer møtte opp til den faste vårdugnaden med vasking og klargjøring av husa.  

 

Medlemmer 

Sjøl om noen har falt fra, har nye kommet til, slik at medlemstallet fortsatt er i overkant av 

100. Det viser at interessen er stor, sjøl om ikke alle har mulighet til å delta i praktisk arbeid. 
 

”Bautahaugens Venner har til formål å arbeide for å fremme Bautahaugens Samlinger ved å øke 

oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med og støtte opp om arrangementene 

på museet”, sier formålsparagrafen. 

I tråd med dette har vi også dette året arrangert temalørdager og utstillinger. 

 

Vi samarbeidet godt med omviser Tuva Auren, tilsatt av Valdresmusea i sommersesongen. 

Den varte i år 22. juni - 11. august. 

 

Allerede før sesongstart hadde vi to store dugnadsoppdrag. 

Den nystarta foreninga Hedalen kulturforum arrangerte stor Hedalsfestival på Bautahaugen 

25.mai. Vi serverte kaffe og kaker ved Brakadokka, og rømmegraut og spekemat oppe i 

Brakastuggua. 40 liter graut gikk med! 15 medlemmer stod på en lang dag, noen helt til 

midnatt. 

Vi sponsa også festivalen med kr. 25.000,- 

 

Etter grundige forberedelser ble  

Seterdag for barn og unge arrangert 13. juni. 34 

elever fra 7 til 10 år fikk være på hele prosessen fra 

melking og separering til ysting og kinning. Vi viser til 

rapport på Hedalen.no: 

https://hedalen.no/OPPSLAG/2019/juni/26c/index.htm 

   

https://hedalen.no/OPPSLAG/2019/juni/26c/index.htm


 

 

 

Sankthansvandring langs natur- og kulturstien fra kirka, i samarbeid med historielaget, er 

blitt en tradisjon. En liten flokk vandrere ble til en stor flokk og en trivelig kveld rundt 

bålpanna på Bautahaugen.  

  

Dermed var det klart for en ny sommersesong.  

Åpningen 22. juni foregikk i strålende sommervær, og 3 ungdommer fra Valdresmusea kasta 

glans over dagen med langeleik, fele og dans. 

 

 

 

Sommerutstillinga på låven ble åpna. I år var temaet 

strikkekofter.  

 

 

Lørdagstemaer videre har vært: strikking, 

tægerarbeid, knivlaging, ysting og skinntrykk. 

 

Alle dager har vi servert kaffe og vafler. På lørdager har vi i tillegg hatt annen tradisjonsmat. 

Rømmegrauten er stadig det mest populære. 

Det har vært jevnt, godt besøk. Mange «stamgjester», men også stadig nye, både bygdefolk, 

hyttefolk og forbipasserende. 

 

Søndag 8. september tok vi imot en busslast på 46 personer fra  

Soknedalen lokalhistoriske forening. De fikk servert kaffe og vafler på dekte bord i 

Liesstuggua, og Kjellaug og Rigmor stilte opp som omvisere. 

 

Vi inviterte også beboerne på Hedalsheimen en dag. 

 

Medlemstur 

Høstturen gikk 7. september til Norsk Utvandrermuseum ved Hamar. Vi slo oss sammen med 

Sør-Aurdal Historielag, og fylte 2 minibusser. På museet fikk vi servering og interessant 

omvisning av direktøren, Terje Mikael Hasle Joranger. Deretter omvisning og middag på 

Atlungstad Brenneri. 

 

Lysfest og julemarked  

ble arrangert 7. desember, som før i samarbeid med Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen.  

 

Juletrefest på Søre Lokalet i samarbeid med menighetsrådet er også blitt en tradisjon. I år var 

det femte gangen. Rundt 80 frammøtte. 

 

Økonomi 

Økonomien er god. Se regnskapet. I dialog med styret for Bautahaugens Samlinger vil vi 

forsøke å disponere overskuddet til museets beste.  

Vi håper på fortsatt engasjement, og innbetaling av medlemskontigent - kr. 100 for 

enkeltmedlem og 200 for familie - til konto nr. 1206 02 17155. 

 

Vi viser ellers til venneforeningas nettside: http://w314118-

www.fnweb.no/foreninger/bautahaugens-venner/ 

 

 

Hedalen, 25.03.2020 

Sigrid Haugen 
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