
 

 

DEN NORSKE KIRKE 

Hedalen menighetsråd 
 
Et inkluderende fellesskap – i tro, med håp 
og av kjærlighet. 
 

  Dato : 05.04.22 
  Arkiv :  
  Deres ref. :  
  Vår ref. :  

   

POSTADRESSE:  TELEFON:          Organisasjonsnummer
  
v/ leder Arne Storruste 
Hedalsvegen 1269  91330922                 976 989 384 
3528 HEDALEN 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HEDALEN MENIGHET 

 

Tid: 3. april 2022 kl. 12.30, etter gudstjenesten i kirka. 

 

Sted: Kroken 

 

Til stede: Godt oppmøte med 21 ivrige deltakere. Vi drakk kaffe og spiste kringle først.                   

 

Leder Arne Storruste ledet møtet.  

 

Vi åpnet og avsluttet møtet med sang, som Arne Heimestøl spilte til. 

 

Saksliste:  

 
Sak 1 Menighetsrådets årsmelding 2021 v/Anne Marie Skinnes Lie, sekr., vedlagt 
          Kommentar sted påskegudstjeneste: Klokketårnet står foreløpig på Gunnvang. 
 
          SALTO v/Reidun M Storruste, leder, vedlagt 
 
          HUK v/ Kjersti Jordet, leder, muntlig 
HUK kom i gang igjen like før jul. Arrangeres i Galleriet hos Kjersti, også aktuelt med turer. 
Anne Margrethe Wilter har sluttet som leder, Arne Storruste og Vilde Ildjarnstad har begynt. 
I tillegg noe hjelp av andre til matlaging, de trenger flere slike hjelpere. Samarbeider med 
ungdomslaget for å unngå møtekollisjoner. Erfaring: Ungdommen trenger væresteder, vil nesten 
ikke gå igjen. Spennende å prate med ungdommene om tro, tvil og undring. Aktiviteter er bl.a. 
kunstmaling og konkurranser.  
 
         Pilgrimsvegen, ikke fått 
Kommentar: Det er «Pilgrimsfellesskapet St.Thomas» som er arrangør av pilgrimsvandringene. 
 
         Diakoniutvalget v/Ingborg Aaslie, leder, vedlagt 
Erfaring: De som får blomster, viser tydelig at de er glade for å få besøk. 
Utvalget får ikke lov å gi blomst til beboere på SAH. 
 
         Govassreiret, «prestehytta» v/Arne Storruste muntlig 
Trenger beising av hytta med vinduer og karmer. Leid ut på åremål. På konto: kr. 197 253. 
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         Fredheim, presteboligen v/Arne Storruste, leder i styret, muntlig 
Eies sammen med Begnadalen menighet. Leies ut. Bad er oppgradert pluss div.  
På konto: kr. 699 000. Anne Ingunn Grønhaug og også medlem i styret. 
Ragna Heiene er kasserer, Gerd Elin Damslora er sekretær.                                      
 
Sak 2 Menighetsrådets regnskap 2021 v/Målfrid Huseby, kasserer 
          Resultatregnskap og balanse. Revidert av Berit Haga Bakke 
          Kommentar fra kasserer: MR har til hensikt å søke, på forhånd, om å bruke Hedalen 
          kirkefond til egnede og aktuelle investeringer.  
 
Sak 3 Aktuelle saker 

• Forslag til utforming av minnelund på Hedalen kirkegård. 
Det har vært befaring med ulike instanser. 
Arne viste fram modellen han og sønnen Anders har utformet, og forklarte symbolikken i 
forslaget. Dette ble bifalt. Spørsmål ble stilt om ikke kommunen har ansvar for å dekke 
fellesrådets utgifter til anlegg av minnelunder i sokna. Videre ønske om lik utforming av 
skilta, at steinen skal passe inn i miljøet, forslag om at blomstervaser kan settes i hull i 
sokkelen.  Grunnforhold ble også nevnt.  
Årsmøtet uttrykte tillit til at MR kan jobbe videre med saken. 
 

• Framtida for Godvassreiret 
MR la fram ønske om å utrede mulighetene for salg av hytta. Først må en se om de gamle 
statuttene for hytta kan endres så dette er mulig. En slik endring må også åpne muligheter 
for bruk av pengene ved salg. Flere forslag ble kastet fram. Fjellkirke fikk lite støtte, men 
gapahuk på fjellet, lett tilgjengelig og med toalett, skapte entusiasme. 
 
Andre forslag var utbedring av Preststuggu, se neste sak.  
Og om det er potensiale for noe rundt kirka vår som senter/startsted for pilgrimsleden til 
Filefjell.  
 

• Framtida for Preststuggu 
MR la fram ønske om å undersøke mulighetene for endring/utbedring av Preststuggu. 
Dette for at bygningene og kirka vår samlet sett kan bidra til mer besøk, og være mer 
egnet til dagens behov for lokaliteter.  
 

• Framtida for presteboligen Fredheim. 
Det var enighet om å beholde boligen foreløpig, selv om noen også var åpne for salg på 
sikt.  
 

• Eventuelt 

• Nedkjørsla til kirka går for bratt ned av vegen. Busser og lave biler setter seg fast. 

• Søppelkontainere som står mer i stil med kirka, ble etterlyst. 

• Grunnstøtte til barn og unge som vil delta på leir, økes til kr. 500. Det kan søkes om mer. 

• Menighetsbladet mangler fremdeles medarbeider i Hedalen. 

• Kirka i Valdres er 1000 år i 2023, se siste menighetsbladet! 
 
 
Ref. Anne Marie  
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