
 
 

Årsmelding 2021 

 
Medlemstall: 123.   

 

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. Karin Skimten-Lie 

3. Sigrid Haugen                                                                                                   

Revisorer: Halstein Nerbye og Kjell Oddbjørn Stugård 

Valgkomite: Ola Jonny Fossholt og Alf Lie 

 

Styret har hatt 6 styremøter og behandla 22 saker. 

 

Fylkesårsmøte og regionmøte er avviklet digitalt. 

Helselaget er medlem i Frivilligsentralen, Karin Skimten-Lie repr. helselaget.  

Oddbjørg er demenskontakt i Hedalen helselag 

E-post adresser til medlemmene er samlet inn til bruk for informasjon m.v. 

Utleiebok med kvitteringsskjema for Kroken er laget.  

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. Husleieøkning fra september.  

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

Pris justert fra september, ny kontrakt skrevet. 

 

Kroken 

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

Salto har fast leieavtale. Utleie til yoga. Priser justert, ny kontrakt med Salto skrevet. 

 

Fotpleie: v/Marit Bølviken. Helselaget tilbyr økonomisk støtte til fotpleie til alle over 67 år, 

fast bosatt i Hedalen, eller medlem i Hedalen helselag. Priser jusert i år. 

Støtte til medlemmer: kr. 250. Andre: kr. 100. pr. behandling 2 ganger. årlig. 

 

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

 

Møter: Årsmøte ble avholdt i mars på Kroken. 



 

Gave til barnehagen: Vi kjøpte inn 30 småflagg til 17. mai. 

Gave til Hedalsheimen: Gitt kr. 15 000 til innkjøp av 2 hvilestoler til stua. 

 

Uttalelser: Vi laget sammen med Begnadalen sanitetsforening, en uttalelse ang. forslag om 

redusert åpningstid for Nes legesenter. Videre om tilgang til legevakt og øyeblikkelig hjelp 

innleggelser på Ringerike sykehus. Det siste sett i lys av sykehussaken i Innlandet.  

 

Aktiviteter 

 

 Gå med oss – gågruppe startet 19. mai, har gått 1-2,5 t. hver 2. onsdag kl. 18.00, i vinter kl. 

12.00. Fra 2 til 21 deltakere. Antall turer: 16. X deltakere = 168 turer! 

Å være turleder går på omgang, sekretær annonserer. Trivelig tiltak, viktig med kontinuitet. 

 

Høsttur for pensjonister i august. Turen gikk til Blaafargeverket/Nyfossum, middag på 

Krøderen kro. Fint vær, 33 flotte deltakere. Gode tilbakemeldinger, særlig maleriutstillingen.  

Erfaring: Helselaget har som regel dekket 50% av utgiftene. Andelen bør senkes. 

 

Fjelltur/hjertemarsj for alle til Busufjell 18. september. 20 deltakere, hvorav 8 barn, fin tur, 

barna kosa seg og aktiviserte seg sjøl. Turbingo, kviss og premier.  

 

Demensaksjon sept. Torill og Oddbjørg sto med info og bøsseinnsamling på Joker 

 

Slektsforskning. Startet i sept. 4 treff før jul med 5-8 deltakere. Svanhild og sekretær har 

ansvar. Positive deltakere, men fortsatt litt i startfasen. Interessant og mye å lære. 

 

Kurs i takkebakst på Kroken nov. 2 grupper i alt 8 deltakere. Kjellaug Kjensrud og 

Ragnhild Eriksen var instruktører, avsvarlig Anne. Vellykket og god interesse for tiltaket. 

 

Middag for Vi over 80 Hedalsheimen nov. Rakfisk og moltekrem m/stryll. Kjell Ivar og 

musikkskoleelever underholdt. God deltakelse. 

 

13. dagsbasaren 8. jan. 2022 ble planlagt, men måtte avlyses som følge av pandemien. 

 

Kurs i mobil- og databruk.  Planlagt  i sept. Er utsatt til våren -22 grunnet pandemien. 

 

Forslag fra året som gikk – noe å gripe fatt i? 

Gåvenner og trim på Hedalsheimen, evt. hos andre m/behov. 

 Månedstreff på Kroken med litt aktiviteter og sosialt. Fortsette oppussing der. 

 

Jubileumsboka ”Sammen for bygda”, selges 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, bl.a. strøm, lave renter på bankinnskudd. 

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

Vi takker alle som har tatt ansvar og bidratt i 2021. Tusen takk til alle som har deltatt! 

 
8.02.2021 AMSL sekretær 


