
Årsmelding  

Bautahaugens Venner 2022 

 

Styre: 

Leder og sekretær: Sigrid Haugen 

Nestleder: Bjørg Elisabeth Berg 

Styremedlem: Kari Delphin Holm 

Kasserer: Gunnar Hansen  

Varamedlem: Karin Skimten-Lie 

Revisor: Ola Einar Grøv 

Valgkomite: Rigmor Brenden og Kjellaug Kjensrud  

 

 

Styret har hatt 5 møter og 17 saker på saklista. 

 

Etter to sesonger med redusert aktivitet pga koronaepidemien, ble 2022 et «normalt» år igjen. 

 

Medlemstallet holder seg stabilt på ca. 100. 5 bedriftsmedlemmer. 

 

Årsmøtet ble holdt på Kroken 23 mars, med god oppslutning. Alle som var på valg tok 

gjenvalg. 

 

Frivillighetsåret 2022 ble markert med en Frivillighetens dag i Sør-Aurdalshallen 2. april.  

Med stand og vaffelsalg deltok vi sammen med 40 andre av kommunens lag og foreninger. 

 

Dugnad 24. mai. 9 medlemmer stilte opp, og vi fikk rydda og vaska i alle hus. 

 

Sommersesongen varte 25. juni – 7. august. 

Oda Amundsplass var omviser, og vi hadde et hyggelig og godt samarbeid med henne og med 

Valdresmusea. 

Vi vil også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med vaktmester Halstein Nerbye. 

Han stiller alltid opp og legger til rette for at vi kan få gjennomført planene våre. 

 

Tægerarbeid i Hedalen – et gammelt 

kunsthåndverk  

var temaet for sommerutstillinga.  

Her la Bjørg som vanlig ned en stor jobb. 

Denne gangen var utstillinga i Lisstuggua. 

 

 

 

 

 

 

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, fra 1 til 12 dager på hver. 



Temalørdager med tægerarbeid, knivlaging og smiing ble arrangert. 

 

Siste åpningslørdag falt sammen med Hedalen kulturfestival. Denne dagen var først og 

fremst viet barna, med et stort mangfold av aktiviteter og tilbud. Hele 350 var innom museet 

denne dagen. Venneforeninga bidro med ysting på setra, smed, skomaker, gamle leiker og 

aktiviteter i skolestua. Vi solgte også drops, rømmegraut, kaffe og vafler i store mengder. 

 

4. september arrangerte vi medlemstur til Fønhuskoia, med underholdning, grilling, ute- og 

innekos.  

 

Etter to års «koronapause» ble det mulig å arrangere lysfest og juletrefest igjen. 

Lysfest 3. desember med Karis eventyrstund i Lisstuggua, samt servering av risgraut og 

juletretenning. Som tidligere godt samarbeid med Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen.  

 

Gammeldags juletrefest på Søre Lokalet 5. juledag, som før i samarbeid med Hedalen 

menighetsråd. I underkant av 50 synes vi var litt skuffende frammøte. 

 

Bautahaugens Venner har også ansvaret for Hedalen natur- og kultursti. Her var det en del 

oppryddingsarbeid etter stormen. Etter søknad har vi på tampen av året fått tilsagn om kr. 

10 000,- fra Innlandet fylkeskommune til utbedring av turstier. Dette arbeidet må vi ta når det 

blir bart. 

 

Takk til Hedalen.no som annonserer og dokumenterer aktivitetene våre! 

 

 

 

 

Hedalen, 06.03.2023 

Sigrid Haugen 


