
Referat fra årsmøte på Hedalen Bedehus    1. september 2021 

 

Harald leda møtet og åpna med å lese fra Joh. 14.  Det er et kapitel med mange sterke ord.   Derav 

vers 6,    Jesus sier: Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far.   

Deretter sang vi flere sanger og Arne akkompagnerte.    

Kirsten hadde andakt og hadde med et lite trekors – gripekors, som passer til å holde i hånda.  Korset 

er av oliventre og laget av kristne palestinere.   

Korset var utgangspunktet for andakten.  Hva betyr korset for oss ?  Hun tok også fram det 

voldsomme som hendte langfredag, da Jesus hang på korset. 

Det står også i Bibelen at vi skal ta opp vårt kors og følge Jesus. Hva betyr det for oss ? Det kan bety 

forskjellig for en hver av oss. 

Harald leste brev fra kretskontoret – det siste som ble sendt ut fra Region Oppland ved regionstyrer 

Ragnhild Gravem.   Fra i dag, 1. september 2021 vil region Oppland tilhøre Region Øst, med kontor i 

Oslo. 

Årsmøte 2021 

Vi var 10 medlemmer på årsmøtet.   (12 på første del av møtet) 

Harald leste årsmeldingen for 2020. Ingen merknader.    Godkjent ved akklamasjon. 

Oddny leste opp regnskapet for 2020, ingen merknader, også godkjent ved akklamasjon. 

Vi var 17 medlemmer i 2020. 

1: Valg 

Styret i Hedalen Misjonsforening: 

Gunvor hadde kontakta de som sto på valg og alle, unntatt Anne, sa seg villig til gjenvalg. 

 

Leder:     Harald Liodden    På valg hvert år 

Nestleder:   Kirsten Greaker Heimestøl  På valg    2023 

Kasserer:   Oddny Lund    På valg    2022 

Sekretær:    Ragnhild Lian Eriksen   På valg    2023 

Styremedlem:   Herman Sukke    På valg    2023 

Varamedlem:   Mari Goplerud Rygg   På valg  hvert år 

Varamedlem:   Gunvor Heiene    På valg hvert år 

 

Valgkomiteen:  Gunvor Heiene og Marit Helene Grøv   fortsetter:            Velges hvert år 

Revisor:    Ola Einar Grøv                                                   Velges hvert år 

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig ved akklamasjon. 



 

2:    Styret for Hedalen Bedehus 

Herman Sukke      På valg     2023 

Kjell Eriksen      På valg    2023 

Kjellaug Kjensrud     På valg   2022 

Bedehusstyret konstituerer seg sjøl. 

 

3. Medlemskontingent: 

Medlemskontingenten ble fordobla i 2017 og skal fortsatt være 100.- kr/år 

4: Julemessa 2021 

På grunn av pandemiens utvikling nå i høst, er det svært usikkert om det lar seg gjøre å gjennomføre 

denne gangen også.  Smittesituasjonen er stigende!    I tillegg har vi blitt adskillig færre medlemmer  

gjennom de siste årene og gjennomsnittsalderen er høy. 

Gunvor foreslo om vi kunne få med noen yngre i en komite for julemessa neste år. 

Arne sa seg villig til å administrere en giveroversikt med søyler på Hedalen.no, som i fjor.   

Han har allerede solgt multer og blåbær til inntekt for Normisjon.  Alle som har mulighet til å bidra 

med å noe å selge, er selvsagt velkommen til det. 

 

5.  Generalforsamlinga som skulle vært i 2020 ble 2021 og overført på Nettet  

      Harald representerte vår forening.  Det blir ikke generalforsamling før 2023 nå. 

 

6. Bedehusbasaren 2022 

Kan muligens gjennomføres onsdag før Palmesøndag som er tradisjon. Lodd som ble solgt 

før basaren som skulle vært tidligere,  må bare være i bero til trekning lar seg gjennomføre. 

 

7. Kaffe på Hedalsheimen 

Hedalsheimens venner ønsket at medl. i vår forening skal bidra.  Men det er ikke så mange å 

dele oppgavene på. Dessuten er smittesituasjonen fortsatt usikker. Oddny gir beskjed til 

Berit om at det er vanskelig foreløpig. 

 

Hedalen 1.sept. 2021 

Anne Eide Jordet 

 



 

 

 

 

 

 

 


