
H.U.L INFORMERER 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye 

medlemmer om hva som har skjedd i 2020 og hva som vil 

skje i 2021. 

Styret år 2021: 

Leder: Vegard Vestrom 952 15 351 

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                                              

 Bodil Øyhus Phil      959 92438                     

          
                                

 

Året som har gått: 

Teatergruppa: 

1.februar var det konsert på Lokalet med bandet Damata. 

Godt besøkt konsert. 

 

22.februar holdt Guren Hagen en stemningsfull konsert på 

Lokalet. Bra besøkt konsert. 

 

17.mai ble det arrangert streaming av HUL sin versjon av 

«Den spanske flue». Linken lå på Hedalen.no 

 

9.august var det Sommermatiné på Bautahaugen. Godt 

besøkt arrangement. 

 

4.november hadde vi besøk av Teater Innlandet med 

forestillingene «Bjørnejegerskens bekjennelser» og «Mistero 

Buffo». 

 

Barnekafe:                                                                              

I 2020  har det ikke vært aktivitet på barnecafe fra mars, 

grunnet Corona. 

Fritidsklubben:                                                                  

Det har vært arrangert fritidsklubb 9 ganger i 2020. Godt 

besøkt arrangement. 

Musikklubben:                                                                     

Det har ikke vært aktivitet i musikklubben fra mars grunnet 

Corona. 

Bygdekino:                                                                                 

Vi har i løpet av året hatt 9 forestillingskvelder. 

 

Lokalet:                                                                        

HUL jobber fortsatt med utbygging av Lokalet. Plattingen 

ute har fått overbygg. Her har det vært ca.300 timer 

dugnadsarbeid. Det er kjøpt inn ny fryser og stereoanlegg til 

Lokalet. 

 

Fossekallen Hed: 

Det har ikke vært aktivitet i Fossekallen Hed dette året.  

 

Quiz:  

Det var Julequiz 27. desember. 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 den lille 

bygda vår. 

Hva skjer i 2021:                                                  

På grunn av Corona utbruddet har mange 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 2021 uten kommunal støtte. 

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 2021. 

  

Vi i HUL er stolte av å ha et aktivt og varmt hus, bygd 

og bevart av bygdas ungdomslagssjeler gjennom 

generasjoner. Hus vi bruker til egne aktiviteter, men 

også et hus hver og en kan leie til glede og sorg. Dette 

ønsker vi å fortsette med. Manglende teaterinntekter i 

2020, og også 2021, gir strammere handlingsrom. Vi har 

derfor i siste årsmøte stemt for å tilby 

«Husmedlemskap», etter eksempel fra andre 

ungdomslagshus rundt om i landet. Et husmedlemskap 

vil være en gave til Lokalet. Dette passer for deg som 

prissetter å ha et Lokale av bygda, for bygda, til hverdag 

og fest. 

 

Medlemskontingent 2021: 

Betales til: HEDALEN UNGDOMSLAG 

KONTONR: 6185.05.70018 
 

Barn:             kr: 150,- 

Voksen: kr: 250,- 

Familie: kr: 600,- 

Husmedlem:   kr 300,- 

Ved familiemedlemskap; vennligst noter i 

meldingsfeltet hvilke familiemedlemmer det 

innbefatter. 
Ved Husmedlem- merk husmedlem. 
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 


