
 
 

Årsmelding 2020 

 
Medlemstall: 127.    

Trofast medlemmer gikk bort i 2020, Per Harald Grøv, Ivar Kjensrud og Helga Fekjær.  

Og  nå etter jul Kari Alm Elsrud og Astrid Aaslie.  

                                         

Styret: 

Svein Harald Lie, leder 

 Anne Aabye Fossholt, nestleder 

Ola Einar Grøv, kasserer 

Anne Marie Skinnes Lie, sekretær 

Asle Ivar Skimten-Lie, styremedlem 

Oddbjørg Brenden Hansen, styremedlem 

Kjell Berg, styremedlem 

Varamedlemmer: 

1. Toril Grønhaug 

2. Bjarne Berg 

3. Sigrid Haugen                                                                                                   

Revisorer: Halstein Nerbye og Kjell Oddbjørn Stugård 

Valgkomite: Ola Jonny Fossholt og Alf Lie 

 

Styret har hatt 6 styremøter og behandla 14 saker. 

 

Svein Harald har deltatt på Nasjonalforeningens regionmøte i Aurdal 

Fylkesårsmøtet ble avviklet digitalt 

 Helselaget er medlem i Frivilligsentralen.  

Oddbjørg er demenskontakt i Hedalen helselag 

Alle aktiviteter er påvirket av smittevernregler i forbindelse med covid 19 pandemien som har 

vart fra februar 2020, og fremdeles preger samfunnet nasjonalt og internasjonalt. 

 

Fjellsyn 

Alle 4 leilighetene er utleid, det er fiber til alle som vil ha.  

Hedalen kunst- og husflidslag har fast leieavtale for møterommet/lager. 

 

Kroken 

Mindre utleie til private/større arrangementer pga smittevernregler. En del styremøter. 

 Salto har fast leieavtale. 

Trimmen v/Kjellaug Kjensrud måtte stoppe pga smittevernregler. 

Ny vaskemaskin (kr. 25000) ble kjøpt og installert i mai. 

Trygve og Lena Kjensrud har gitt et brukbart kjøleskap som kan brukes v/store lag. 

 

Fotpleie: v/Marit Bølviken. Helselaget har tilbud om fotpleie 2 ganger årlig til alle over 67 år, 

med egenandel kr. 200 for medlemmer og kr 300 for andre. 

 

Kake er gitt til alle fast bosatte i bygda som fyller 80 år, deretter hvert 10. år.  



 

40 hoppetau og 6 slengtau gitt til skolen i august. 

 

Medlemsverving: Før årsmøte ble informasjonsskriv m/giro lagt i alle postkasser i bygda. 

 

Møter: Årsmøte i august med besøk av kommunens ergoterapeut. 

Aktiviteter: Fjelltur for alle til Høgdefjell 30. august. 

 

Utsatte aktiviteter: 

Trettendedagsbasar: Planlegges i mai 2021 

 

Avlyste aktiviteter: 

• Vi over 60  

• Hjertemarsj 

• Høsttur for pensjonister 

• Demensaksjon, bøsseinnsamling 

• Vi over 80, rakfisk, lokal underholdning 

 

 

 

Jubileumsboka ”Sammen for bygda”, selges nå for kr. 100 i butikkene, eller av styret. 

 

Utfordringer for laget 

Det er å verve nye medlemmer og å øke inntektene i tråd med utgiftene.  

Kjøpet av Kroken førte til økte driftsutgifter, og det er lave renter på bankinnskudd. 

Økt aktivitet er et mål, i egen regi og i samarbeid med andre. Øke bruken av Kroken. 

 
28.02.2021 AMSL sekretær 


