
PROGRAM 

HEDALEN STAVKIRKE 

850-ÅRS JUBILEUM 2013 
 

 

6. desember 2012:  

Bjørnen i norske kirker – blant annet med stadfesting av skinnet i Hedalskirken  

v/ konservator Jahn Børe Jahnsen.  

 

13.januar 2013, kl.11:00:  

Gudstjeneste med åpning av jubileumsåret ved sokneprest Signe E. Kvåle  

Ordfører i Sør-Aurdal, Hedalen musikkorps og SALTO medvirker. Kirkekaffe.  

 

15. februar, kl.19:00:   

Kirkebygningen. Temakveld i Hedalen stavkirke om stavkirkene i Norge og spesielt 

Hedalen stavkirke v/ kunsthistoriker Leif Anker, Riksantikvaren. Kulturinnslag ved 

Bjørkestubben og sølvgutt Halvor Grønhaug  

 

3. Mars, kl.11:00:  
Gudstjeneste med folkemusikk fra Valdres ved sokneprest Signe E.Kvåle.  

NRK gjør opptak. Gudstjenesten sendes i radio mai 2013. Musikalske innslag  

ved  Andris Hemsing m. fl.  

 

15. mars, kl.19:00: 
Temakveld i Hedalen stavkirke om interiøret i stavkirken v/malerikonservator Mille Stein, 

NIKU. Mannskoret Gubbus Cantorum.  

 

11. april, kl.19:00:  
”Hedalen kirke på prærien: Immigrant, kirke og tro i Amerika” ved dr.art. Terje Mikael 

Joranger i Hedalen stavkirke. Dette med bakgrunn av Valdres og i særdeleshet Hedalen 

hadde stor utvandring til Amerika. Kulturinnslag ved Hedalen Sangkor og Trygve Bolstad.  

 

 29. april, kl 18.00: 

 Konsert og utstilling v/Sør-Aurdal kulturskole 

 

25. mai, kl 14.00: 

 ”Underveis - spor av kirkeliv og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år”, ved 

teatergruppene i Begnadalen, Bagn og Hedalen.                                                       

Historisk spel skrevet av Gudbjørg Fønhus Stensrud. 

 

16. juni, kl 19.00: 

Jubileumsboka, ”Hedalen stavkirke – en pilegrim vender tilbake” presenteres av 

forfatteren Anne Hilde Øigarden.  

 

 

 

 

 



23. juni, kl.11:00:  

Jubileumsgudstjeneste i Hedalen stavkirke ved biskop i Hamar Solveig Fiske m.fl. 

Representanter fra Regjeringen og Den katolske kirke i Norge m.fl.  vil være tilstede. 

Adgangskort.  

Kl 13.00: Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker med mer på Hedalen B/U skole 

Kl 15.00: Festsamvær på Hedalen skole hvor bl.a. kirkestatsråden, fylkesmannen, 

biskopen, prosten og representanter for Den katolske kirke deltar.  Kulturelle innslag. 

 

29. juni – 6. juli:  
Pilegrimsvandring fra Hedalen stavkirke til St. Tomaskyrkja på Filefjell. Følg pilegrimene 

et stykke på veg! Oppmøte for kort gudstjeneste med utsendelse fra Hedalen stavkirke 

lørdag 29. juni kl 08.30. 

  

24. juli: (tidspunkt senere) 

Kirkekonsert i samarbeid med Jørn-Hilme-stemnet.  

 

28. juli, kl 17.00: 

Katolsk kveldsmesse i Hedalen stavkirke ved Den katolske kirke i Norge. Kirkekaffe. 

 

27. og 29. august: 

Alle skolene i Sør-Aurdal besøker Hedalen stavkirke, Bautahaugen Samlinger og 

jubileumsutstillingen på Galleri Bauta. Eget program.  

 

13. September kl 19.00 i Hedalen Stavkrike:: 

Temakveld ”Det gamle jernet i Hedalskirken forteller -  med skråblikk på norsk og 

europeisk jern”, ved 1. konservator Torill Thomt..  Kulturelle innslag. 

 

20. oktober, kl 17.00 og kl.19.30:  

Konsert i Hedalen stavkirke ved  Andris, Eldbjørg og Ragnhild  Hemsing  med  flere.  
Utdrag fra Goldberg-variasjonene av Johan Sebastian Bach og folkemusikk  fra  Valdres.  
Forhandsbestilling av billetter til  konsertene  over telefon 913 32 148 eller ved Galleri Bauta. 

 

16. november,  kl.12:00: 

I og utenfor Hedalen stavkirke; Gamle gravferdstradisjoner i Valdres  

Gode skikker i møte med død og sorg i dag v/gravferdskonsulent Henning Andersen og 

prost Anne Hilde Øigarden  

 

26. desember,  kl.12:00:  
Høytidsgudstjeneste i Hedalen stavkirke med avslutning av jubileumsåret ved sokneprest 

Signe E. Kvåle med flere.  

 

Jubileumsutstilling med blant annet gamle bilder fra Hedalskirken gjennom tidene vil være åpen 

på Solstad (Galleri Bauta) fra 25. juni og er åpen alle dager unntatt mandager kl 12.00 – 16.00. 

 

Hedalen Stavkirke er åpen for omvisning fra 22. juni og ut august. 

Jubileumskomiteen selger ved ulike jubileumsarrangemeter: 

Boka ”Hedalen stavkirke – en pilegrim vender tilbake”. 

Treengler – kopi av engelen i smijernet på kirkas hoveddør 

Sølvkors i ulike størrelser, som pin og anheng – kopi av et av korsene i smijernet på kirkas 

hoveddør.  

 

Jubileumskomiteen for Hedalen stavkirke 850 år 



 

 

 

Stavkirkejubileet 2013 
 

 

 

 

I 2013 har Hedalen stavkirke 850 års-jubileum.  I den forbindelse inviterer vi til 

en serie arrangement. 

 

Hedalen stavkirke er både menighetskirke og kulturminne.  I tillegg til det som 

her er nevnt, vil det derfor være gudstjenester og andre kirkelige arrangementer 

gjennom året. 

 

Hedalen stavkirkes jubileumskomite understreker at det kan bli endringer i 

programmet. 

 

Vær vennlig å følge med i media før hvert arrangement for ytterligere 

informasjon. 

 

 

 

 

 

 

Interesserte anbefales å følge med på nettstedet 

www.valdres.no, www.hedalen.no 

og i andre media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumskomiteen for Hedalen stavkirke 850 år 
 

http://www.valdres.no/
http://www.hedalen.no/

