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Koronasmitten prega fortsatt landet, men lettelser i restriksjoner gjorde at vi fikk gjennomført 

en noenlunde normal sommersesong. Lister over besøk ble ført, og serveringa foregikk uten 

gjester inne på kjøkkenet. 

 

Medlemstallet gikk ned fra 100 til 90. Nedgangen må tilskrives både naturlig avgang og 

redusert aktivitet som følge av koronapandemien 

 

Årsmøtet ble holdt utendørs 5. mai. Alle som var på valg tok gjenvalg. 

 

Dugnad 26. mai med god oppslutning. Vi fikk rydda og vaska i alle hus. 

 

Sommersesongen varte 26. juni – 8. august. 

Omvisere var Oda Amundsplass og Tiril Sørlie Mathisen. Flinke og positive jenter som vi 

samarbeidet godt med. Bedre rutiner fra Valdresmusea førte til betydelig økning i 

billettinntekter dit..  

Omviserne noterte 810 besøk – vi tror det reelle tallet ble noe høgere. 

 

Jakt i Vassfaret og Hedalsfjella var temaet for 

sommerutstillinga. Her la Bjørg ned en stor jobb, med god hjelp 

fra disse: Bjarne Berg, Marit Aaslie Brenden, Gunnar Kana, Inger 

Stensrud og Terje Strømmen. I tillegg til den fysiske utstillinga 

ble det laget et fyldig hefte. 

Valdresmusea fikk denne gangen billettinntektene her. 

 

 

 

 

Servering  

Vi klarte å bemanne kjøkkenet alle dager, og serverte som vanlig kaffe og vafler. På lørdager 

også annen tradisjonsmat, med rømmegraut som det mest populære.16 medlemmer stilte opp 

som kjøkkenvakter. 

 

Temalørdager med tægerarbeid, veving, knivlaging og skinnfellsying ble arrangert. 

 



17. juli holdt 4 medlemmer av Begnaljom, med Torunn Bolstad i spissen, en fin utendørs 

konsert.  

 
 

 

Vi solgte kaffe og kaker i forbindelse med kveldarrangementet til Hedalen kulturfestival på 

skolen fredag 6. august. 

Vi tok også imot en busslast med 52 personer fra Veldre og Furnes historielag 18. september. 

De fikk servert rømmegraut, kaffe og kringle. Her ble også omvisningen gjort på dugnad. 

 

Etter sesongslutt tok Bjørg imot de 70 elevene med lærere fra Hedalen barne- og 

ungdomsskole til omvisning i jakt-utstillinga. Det samme har barnehagebarn fått.  

 

Vi har også gitt Valdresmusea hjelp med bilder og informasjon til de flotte tavlene de satte 

opp ved sesongstart. 

 

Skogsmuseet som er under oppføring har vi støtta med kr. 30 000, og Hedalen kulturfestival 

med kr. 20 000. 

 

Lysfest og julemarked ble redusert til lysfest sammen med Joker og Lions, der vårt bidrag var 

servering av risgraut og saft. Vårt nyinnkjøpte lydanlegg ble tatt i bruk for første gang. Et 

nyttig og stemningsskapende innslag. 

 

Slik koronasituasjonen utvikla seg utover seinhøsten så vi det ikke som forsvarlig å arrangere 

lysfest og juletrefest dette året heller.. 

 

Stormen 19. november slapp heller ikke 

Bautahaugen unna. Heldigvis ble det små 

skader på husa, og vi håper området kan 

framstå nesten som før innen sommeren 

2022. 

 

 

Hedalen, 22.03.2022 

Sigrid Haugen 


