
 

 

DEN NORSKE KIRKE 

Hedalen menighetsråd 
 
Et inkluderende fellesskap – i tro, med håp 
og av kjærlighet. 
 

  Dato : 07.03.20 
  Arkiv :  
  Deres ref. :  
  Vår ref. :  

   

POSTADRESSE:  TELEFON:          Organisasjonsnummer
  
v/ leder Inger Olea Digene 
Hedalsvegen 2318  95908806                  976 989 384 
3528 HEDALEN 
 

 

Hedalen menighetsråd har frem til oktober bestått av: 

Inger Olea Digene, leder og vara til kirkelig fellesråd. 

Gunn Karin Fossholm, nestleder og medlem av kirkelig fellesråd. 

Målfrid Huseby, kasserer. 

Anne Britt Omsrud, sekretær. 

Arne G Perlestenbakken, 1 vararepresentant (møter fast). 

 

Det ble valgt nytt menighetsråd samtidig med kommune og fylkestingsvalget den 8 og 9 

september. Det nye rådet tredde i kraft fra 1. november 2019 og består av: 

Arne Storruste, leder 

Anne Ingun Grønhaug, nestleder og medlem av kirkelig fellesråd. 

Målfrid Huseby, kasserer. 

Anne Marie Skinnes Lie, sekretær og vara til kirkelig fellesråd. 

Signe Elisabeth Kvåle, sokneprest. 

Emmy Bakkom, 1. Vararepresentant (innkalles)  

 

STATISTISKE OPPLYSNINGER FOR 2019: 

Antall gudstjenester: 22. Med 1234 besøkende. Det ble holdt 5 i tillegg utenom 

søndag/helligdag. Med 212 besøkende. 

Antall nattverd: 11. Med totalt 228 til nattverden. 

Antall døpte: 6 stk. 

Antall konfirmanter: 5 stk. 

Antall vielser: 1 stk. 

Antall gravferder: 9 stk. 

Utmeldinger: 1. 

Innmeldinger: 0. 

Andakter på Hedalsheimen: 4 stk. 

 

I 2019 ble det samlet inn 46900 kr ved offer/kollekt i kirka. Av de går 15853 kr til Hedalen 

menighet. Det kom inn 44766 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 
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Kirketjener: Knut Erik Digene 

Klokker/tekstlesere: Anne Eide Jorde, Eldor Bråten, Kirsten Greaker Heimestøl, Anne Britt 

Omsrud. De har også gjort klokkertjenesten vederlagsfritt. 

Dåpsduker: Bjørg Elisabeth Berg syr til barna som døpes i kirka. 

 

I 2019 har menighetsrådet hatt 9 møter og hatt 47 saker oppe til behandling. 

 

Presteboligen er nå utleid. Nye vedtekter er laget og vedtatt. Presteboligen er nå blitt et 

tingrettslig sameige.  

 

Solheim trevare har tatt på seg jobben med å lage den nye stolen som kan brukes ved 

rullestolplassen i kirka.  

 

Det er kjøpt inn leselys til lesepult og klokkerpult. Arne G Perlestenbakken har også gitt et 

saueskinn som ligger i benken ved klokkerpulten. 

 

MR har gått til innkjøp av et elektrisk piano som skal være til glede og nytte for alle i kirka.  

 

Arne Heimestøl har tatt initiativ til en forsangertjeneste som brukes ved behov. 

 

Lysekrona i taket i kirka er restaurert. 

 

 

 

Barne og ungdomsarbeid:  

Salto og Huk holder fortsatt på i sitt arbeid. MR sponser barn og unge som vil reise på leir. 

Ledere og medhjelpere gjør en fantastisk innsats. MR er takknemlige for alle som stiller opp. 

 

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

trosopplæringsplanen. 

 

Aktiviteter 2019:  

 

7. februar ble det holdt et stabsmøte i Prestestuggu. 

 

19. april var det påskeandakt ved Gunnvang. MR hadde kirkekaffe, takk til alle som hjalp til 

denne dagen. 

 

1. mai ble det arrangert en Nepalesisk aften på bedehuset. Normisjonen hadde tatt initiativ, 

men ønskt MR som medarrangører.  

 

4. mai ble det igjen holdt vi over 60 fest på Nordre lokalet. Det var mange som ville være 

med, og det ble en trivelig fest. Ingrid og Knut Lundby holdt kåseri og andakt. Hedalen 

sangkor deltok også med sang. 

 

8. mai hadde MR sin årlige dugnad på kirkegården. Mange bidro dette året også. Tusen takk  

til alle som hjalp til denne dagen. 

 

8 og 9 september var det valg til nytt menighetsråd. Valget foregikk på sløydsalen på skolen. 
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3. november ble kirka holdt åpen 3 timer etter gudstjenesten. Dette i forbindelse med 

allehelgensgudstjeneste. Alle kirkene i Sognet ble oppfordret til dette.  

  

22. desember ble det arrangert åpen konsert på Hedalsheimen; Julen i ord og toner, ved Silja 

og Simen Leknes. 

 

5. dag jul var det gammeldags juletrefest på søre lokalet. Dette er blitt en trivelig tradisjon. 

 

Distribusjonen av menighetsbladet fungerer fortsatt fortsatt helt utmerket, takket være våre 

frivillige. Tusen takk til alle som stiller opp! 

 

Sommerprogram i kirka: 

 

27. juni- Valdres sommersymfoni 

8. juli- Jørn Hilme stevne 

17. juli- åpen kirke 

21. juli- friluftsgudstjeneste ved Vatneberget. Ble flyttet til kirka grunnet dårlig vær. 

31. juli- åpen kirke 

Sommerandakt ved Erling Pettersen 

St Hans konsert ved Kristen Koalisjon Norge 

 

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

 

Trosopplæringsprosjekt i Valdres: Reidun Marie Storruste er Hedalen menighet sin 

kontaktperson. 

 

Utvalg og komiteer: 

Huk- egen rapport 

Salto- egen rapport 

Pilgrimskomiteen- egen rapport 

Diakonutvalget- egen rapport 

Styret for presteboligen- egen rapport 

Styret for Govassreiret. Egen rapport 

 

Hedalen menighetsråd takker alle for god innsats og samarbeid i 2019. 

 

 

 

Hedalen 12. februar 2020 

Anne Britt Omsrud/ Anne Marie Skinnes Lie 
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