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Årsmelding prestetjenesten 2020 

De fleste årsmeldinger dette året kommer til å begynne med at dette har vært et annerledes år. For 
meg personlig har jeg «navet» for første gang i mitt liv. Før koronaen, fikk jeg en blodpropp i lungen, 
og ble ikke bare i risikogruppa pga alder og fedme, men legen kalte det «høyrisikogruppe». Jeg syntes 
det var vanskelig å være prest. Skal ikke en prest være villig til å risikere livet for å være i tjenesten? 
Plutselig var det menigheten som vernet om meg. Smitteverngruppa gjorde alt de kunne for at jeg 
skulle være trygg i jobben min. Og jeg ble trygg. Fra å tenke at jeg måtte bare slutte som prest med 
en gang, kunne jeg nå i halv jobb konsentrere meg om gudstjenestene helt smittefritt. 

Det var rørende å oppleve at mange savnet fellesskapet i menigheten. En vet ikke alltid hva en har 
før en har mistet det. Da høsten kom, var jeg helt frisk og gledet meg til dette fellesskapet. Det varte 
en stund, men så ble samfunnet på nytt «stengt ned». Drammen fulgte Oslo med strengere regler 
enn de nasjonale. Det meste ble helt avlyst, men jeg skrev tekstgjennomgang som ble lagt ut på 
hjemmesiden. Temakveldene ble gjort digitalt. Jeg savnet å formidle meg muntlig, jeg som hadde et 
helt år tatt mål av meg å preke uten manus. Vi kunne gjort gudstjenestene digitalt, men vi prioriterte 
det ikke. 

Dette er min siste årsmelding som metodistprest i Drammen. Jeg har grudd meg til å slutte i flere år. 
Jeg er takknemlig for at jeg skal fortsette neste konferanseår med gudstjeneste annenhver søndag. 
Drammen menighet er en usedvanlig god menighet å feire gudstjeneste sammen med. Alle ansiktene 
som gir så mye tilbake og gjør meg til en bedre både predikant og liturg. 

Ellers ser jeg fortsatt på mine hovedoppgaver som prest å være predikant, liturg og samtalepartner. 
Da jeg begynte som metodistprest høsten 2010, tenkte jeg at det skulle bli morsomt å være kreativ 
med liturgiene. Men Metodistkirken hadde kommet med ny liturgi tre år tidligere, som jeg fikk 
gleden av å innføre. Jeg er selv blitt veldig glad i vår liturgi, for meg passe «høykirkelig/lavkirkelig». 
Vår nåværende tilsynsprest har også løftet Metodistkirken til å være opptatt av forkynnelse og 
teologi.  Han skrev i Brobyggeren før Årskonferansen 2020 at «Kirkens største utfordring er en 
teologisk orienteringskrise». For meg var det nye toner i Metodistkirken. Jeg ble veldig glad. 
Tilsynspresten har også vist dette i praksis ved å la fagdagene handle om forkynnelsen. Derfor har det 
også vært spennende for meg å denne høsten samtale «med» forfatteren av boka «Gjenoppdag 
kristendommen». Jeg sier «samtale med», siden Marcus Borg ble for oss en samtalepartner. Det var 
ingen bok vi brukte som fasit i undervisning, men som tanker som kunne sette i gang våre tanker. Vi 
som gruppe var ikke enige oss i mellom eller med forfatteren i alle ting. Men jeg opplevde at vi hadde 
en viktig samtale om viktige temaer. 

Jeg opplever at Metodistkirken i Drammen nå er inne i en fin tid, hvor viktige temaer blir løftet fram. 
Jeg vet ikke hvordan det vil gå framover, verken med vår menighet eller Metodistkirken i Norge. Tre 
spørsmål er stilt: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? Hva 
slags kirke ønsker vi å være i Norge i 2020-årene?  Da jeg ble metodistprest, var jeg redd for å bli 
«fritidsleder» for metodister. Men min redsel ble til skamme. Likevel: For meg, som har konvertert 
fra Den norske kirke, er det ofte anfektende å gi avkall på alt det som denne kirken får på sølvfat; 
Skolegudstjenester, lønnede organister, kirkelige handlinger hvor en møter mennesker som ikke 
pleier å feire gudstjeneste på søndagene. Samtidig har jeg satt enormt pris på den miniatyrkirken vi 
er. Vi er gode på fellesskap, og vi er gode på livssynsdialog. Kirkelige handlinger er så få i året at 
presten kan forberede seg godt hver gang. Å ha et oppdrag som handler om å «forandre verden» 



synes jeg er utrolig bra. Det er litt uvant for meg som tidligere lutheraner å la etikken være så stor del 
av troen. Jeg har i disse årene forkynt «den helliggjørende nåde» på en måte som jeg aldri ville gjort 
som lutheraner. Når det er sagt, tenker jeg også at Metodistkirken neppe ville oppstått i Norge hvis 
Den norske kirke hadde sett ut som den gjør i dag. Også Luther var opptatt av gjerninger. 

Jeg er svært glad for at vi nå har gått videre fra den gamle strategiplanen som i mine ører handlet 
mye om å bli flere. Samtidig er jeg bekymret når jeg ser at antall metodister i Norge går nedover. Jeg 
tenker av og til at metodister ville vitalisert Den norske kirke med sitt fokus på fellesskap og frivillig 
arbeid. Men jeg er usikker på om metodister ville fått «utfolde» seg i Den norske kirke. Den norske 
kirke har mye kultur hvor de ansatte gjør det som vi er vant til at frivillige gjør. 

Jeg har i disse årene som metodistprest slitt litt med min gamle identitet som lutheraner. Jeg vokste 
opp i Metodistkirken som lutheraner i mindretall. Jeg ble erkeluthersk. Men jeg oppdaget at 
kjærlighet og identitet er to forskjellige ting. Jeg er langt mer glad i Metodistkirken, og nå begynner 
jeg å få mer og mer identitet som metodist, men det tar tid. Kanskje jeg alltid må føle meg «to-
kirkelig». 

Ellers er jeg glad for å være engasjert av Oslo Bispedømme som veileder og fagansvarlig inn i et 
spennende sjelesorgmiljø. Dette er viktig for meg når jeg fra høsten av blir pensjonist. 

 Spørsmålet om hva slags kirke vi ønsker å være i 2020-årene håper jeg å være en del av selv om jeg 
fra høsten av blir regnet som «pensjonist» av NAV. Men jeg har ikke pensjonert meg fra 
Metodistkirken. Fortsatt blir jeg lest opp av Biskopen som en del av ansettelsene. Det betyr mye for 
meg.  

Mvh Anne Grete, metodistprest i hele Drammen by 



Årsmelding Drammen menighet kalenderåret 2020 

Kirke i og etter koronatid 

Spørsmål til samtale i menighetsrådet/rapport til menighetskonferansen:  

Hvordan har menigheten respondert på og «brukt» koronasituasjonen, og hva har vært 
lærdommene fra dette? 

Koronaen fikk så stort fokus i 2020 at det er vanskelig å huske noe særlig i de to og en halv 
måned før samfunnet «ble stengt ned». Presten var sykmeldt, mye i 50 %, og i samråd med 
pastoralkomiteen ble gudstjenestene prioritert. Da kirkerommet ble stengt, begynte presten å 
skrive «prekener» som ble lagt ut på hjemmesiden. Denne praksisen er blitt fulgt opp 
uavhengig om vi kunne feire gudstjeneste sammen stedlig eller ikke. Da vi igjen kunne møtes, 
ble det satt i gang smittevern. Kirkebenker ble tatt ut av kirkerommet og plassert i Lillesalen. 
Kirkebenkene ble merket slik at det bare kunne sitte tre på hver benk. Stoffmøbler ble ryddet 
vekk. Annen etasje ble stengt. Det ble spritet overalt, avstand ble overholdt og navn med 
telefonnummer for alle som var til stede ble notert. Vi bestemte oss for å bruke kirkerommet 
til våre aktiviteter som formiddagstreff, korøvelse og temakvelder. Da kirkebygget igjen ble 
stengt ned, fortsatte vi med temakveldene digitalt. 

Den største lærdommen for vår menighet var å oppleve hvor viktig fysisk fellesskap er. Vi 
kan ikke skryte av kreative digitale gudstjenester som vi burde fortsette med. Hvis vi igjen 
blir utfordret på sosial nedstengning, må vi vurdere å lage digitale gudstjenester slik mange 
andre menigheter gjør. 

Hvilke varige endringer har menigheten behov for, og hvilke prosesser trenger den å 
igangsette eller fortsette med? 

De av oss som har vært med på temakveldene, enten digitalt eller stedlig, har satt stor pris på 
å tenke igjennom hva vi egentlig tror på og prøve å sette ord på det. Vi har latt oss utfordre av 
boken «Gjenoppdag kristendommen» av forfatteren Marcus Borg. Jeg håper at vi fortsetter 
med å være nysgjerrige på hverandres tro og møte hverandre med en dialogisk holdning hvor 
vi tar sjansen på å forandre mening. 

På et av foredragene digitalt om menighetsutvikling, ble det sagt at menigheter er rigget til å 
unngå forandring. Det å bruke kirkerommet i større grad, vil gjøre en forandring. Et av 
forslagene til forandring heter «kafe-kirke». Hvis vi skulle prøve oss på noe liknende, er det 
en mulighet å ta møblene fra Wesleysalen (med de runde bordene) og plassere dem i 
kirkerommet. Da kan vi fortsette med våre aktiviteter i dette rommet samtidig med at vi setter 
mer fokus på samtalen. (se punkt 3 nedenfor).  

 

 

 



Metodistkirken mot 2030  

Hva kjennetegner Metodistkirken? 

Metodistkirken kjennetegnes først og fremst av at det er en frikirke. Som frikirke er det et tett 
fellesskap hvor mange kjenner hverandre. Vi er en minoritet i dette landet og ønsker å være en 
brobyggerkirke både økumenisk og livssynsdialogisk. Vår egen historie gir oss kompetanse 
på dette.  

Vår teologi er litt annerledes enn majoritetskirken, med vekting av etikk som en del av troen. 
Nåden innebærer ikke kun tilgivelse, men er også en kraft til å elske andre mennesker. 
Frelsesbegrepet er også annerledes vektet, hvor det ikke er så individorientert, men at f.eks. 
klimaspørsmål og politiske spørsmål kan defineres som en del av frelsen.  

Metodistkirkens gudstjenester er også annerledes enn majoritetskirken i det lekfolk får større 
plass ved bønn og mulighet til vitnesbyrd. Liturgien har større verdi enn det som er vanlig i 
frikirkene. 

 

Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? 

Vårt oppdrag er å «gjøre mennesker til disipler for å forandre verden». Den gamle debatten 
om diakoni og forkynnelse er en spenning vi stadig lever med. Vi tenker på gudstjenestene 
som en kilde til å øse av. Alle mennesker som menigheten møter i løpet av uka, har mulighet 
til å merke at de møter et menneske som er en del av et større menighetsfellesskap.  Det er 
ikke sikkert de blir med på gudstjenesten i Metodistkirken, men kanskje får de lyst til å feire 
gudstjeneste i den menigheten de selv tilhører.  

 

Hva slags kirke ønsker vi å være i 2020-årene? 

Vi ønsker å være en kirke som er relevant for folk flest. Menighetsrådet lot seg utfordre i høst 
da vi var med på et webinar om smågrupper. Vår lekleder stilte spørsmålet etterpå om ikke vi 
kunne tenke livsnære grupper ved alle våre aktiviteter. Hva om vi setter av litt tid på 
formiddagstreffet til å snakke sammen, gjerne ut fra egne tanker etter et foredrag. Hva om vi 
snakket livsnært på koret med utgangspunkt i en av sangtekstene? Hva om vi strukturerte 
praten litt på den internasjonale kvinnegruppa slik at samtalen hver gang ble livsnær? På 
denne måten kunne gudstjenesten være det store tannhjulet som ble trukket rundt av de mange 
små tannhjulene. Hvis en menighet bestod av både et lite fellesskap hvor vi kan dele sorger og 
gleder og det store fellesskapet hvor vi samles til lovsang, bønn og forkynnelse (evt.samtale), 
så kan det skje at mennesker vi møter utenfor menigheten, vil merke en forskjell, slik at 
«verden forandres». Ordet «verden» er veldig stort. Vår menighet har konsentrert oss om 
nabolaget. Vi håper også at menigheten fra Kongsberg etter hvert kan føle tilhørighet til vår 
menighet. 
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1. Et annerledes år 
Det er etter hvert blitt en klisje at 2020 har vært et annerledes år, men uansett så har dette året vært 
annerledes. Flere av de vanlige aktivitetene våre har vi ikke fått gjennomført. På den andre siden har 

vi lært oss å gjøre ting på nye måter. Koronapandemien slo 
innover landet i mars og medførte at vi ikke kunne ha speider-
møter og turer slik vi pleide i flere måneder. Også korpsleiren 
på Evje måtte avlyses. Etter en noe åpnere høst, ble det igjen 
innstramninger i november. 

Men tross alt så klarte vi å holde kontakt og arrangere både 
hjemmeleir i påska, digitale speidermøter og nærleir i august. 
Gjennom året har vi flere ganger vist at vi klarte å leve etter 
speiderlovens paragraf åtte; En speider gjør sitt beste i mot-
gang og vansker.   

 

 

2. Tilknytning til forbund, krets, korps og menighet 
Speidergruppa er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) og Metodistkirkens speiderkorps (MS). Vi 
tilhører Vestmarka krets av NSF. MS er en del av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU). 
Alle MS-gruppene er tilknyttet en menighet i Metodistkirken; vi er naturlig nok tilknyttet Metodistkir-
ken i Drammen. 

Gruppeleder + Christoffer, Benjamin, Bent, Jonas og Wenche deltok på digitale kretsting vår og høst. 

Også korpstinget ble gjennomført digitalt, lørdag 28. mars. Gruppeleder, Bent, Chris-
toffer og Benjamin var delegater, mens Wenche deltok som observatør. 

Hege Berit har representert speidergruppa i menighetsrådet. Begge speidergudstje-
nestene måtte avlyses pga. koronasituasjonen. 17.mai-frokosten kunne ikke gjen-
nomføres som vanlig i Metodistkirken, men ble flyttet utendørs ved speiderhuset. 

 

3. Lokaler og eiendeler 
Det er ingen endringer når det gjelder lokaler og eiendeler. 

Aron: Vi får fremdeles disponere SFO Aron til speiderhus kostnadsfritt av Drammen kommune. Vi 
bruker derfor Aron til alle våre møter. I 2020 har vi brukt en del tid på rydding og gjennomgang av 
esker med historisk materiale. Gruppa har også nytt godt av gildets dugnadsinnsats: Det er lagt på 
strie og malt vegger, pusset ned patruljebord og skuffeseksjon og anskaffet «nye» skap som er satt 
på Nebbdyrrommet. Takk for innsatsen! 

Risebu: Det har ikke vært utført noen større arbeider på speiderhytta i år. Den har vært mindre i bruk 
i år pga. koronasituasjonen. Årets sommeravslutning ble gjennomført som dagstur til Risebu i juni. 
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Kanoer, henger og garasje: Speidergruppa har 6 kanoer på henger som oppbevares i garasjeanlegg på 
Rundtom.  

Metodistkirken og «104»: Speidergruppa har en del leirutstyr lagret i kjelleren i «104» og en del ar-
kivmateriale på et lite rom bak galleriet i kirka. 

 

4. Gruppeledelse 
Det har vært gjennomført ett gruppeting i 2020:  

 30. januar (årsmøte) med 12 stemmeberettigede til stede, 7 under 26 år 
 Det planlagte gruppetinget 12. november utgikk pga. koronasituasjonen.  

Gruppetinget erstattet det vanlige speidermøtet på torsdag.  

Gruppestyret har i 2020 bestått av Berit Roll Elgsaas (gruppeleder) og gruppeassistentene Bent Gutt-
ormsen, Frode Hermansen og Wenche Irene Aasland, samt troppsleder Jonas H. Jørgensen. 

Andre lederverv/-oppgaver i speidergruppa har i 2020 vært fordelt slik:  
 I troppen: TL: Jonas H. Jørgensen, TA: Bent Guttormsen  
 I roverlaget: LL: Christoffer Trønnes 

 

5. Medlemstall og -utvikling 
Medlemstallet vårt har vist en synkende tendens de siste årene: 

 Pr 
31.12.2014 

Pr 
31.12.2015 

Pr 
31.12.2016 

Pr  
31.12.2017 

Pr 
31.12.2018 

Pr 
31.12.2019 

Pr 
31.12.2020 

I småspeider-
alder 

13 18 12 1 0 0 1 

I troppsalder 10 19 16 16 17 12 9 
I roveralder 8 10 7 7 9 8 7 
Over 26 år 8 9 9 7 7 8 8 
Totalt  39 56 45 31 33 28 25 
 

 

6. Aktiviteter i gruppa og enhetene 
Mange planlagte aktiviteter og arrangementer måtte avlyses og endres på grunn av koronasitua-
sjonen: 

Begge speidergudstjenestene måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen. 17.mai-frokosten og 
solsnufesten ble gjennomført i andre rammer siden begge arrangementene ble flyttet utendørs. 
Sommeravslutningen ble en dagstur til Risebu i stedet for den tradisjonelle helgeturen til Veslekil-
lingen.  

Korpsleiren («SAMMEN») på Evje i begynnelsen av august ble også avlyst. 
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Årets høsttur var lagt til Oslofjordens friluftsråds hytte Langgrunn i Horten, men pga. få påmelde 
speidere (trolig også pga. «koronabekymring») ble turen omgjort til ledertur. At årets JOTI ble gjen-
nomført på Aron og med «hjemmesoving» i stedet for i Metodistkirken var også 
konsekvens av koronasituasjonen. Det samme gjelder for kretsens høstkonkur-
ranse. 

Første søndag i advent hadde speidergruppa og gildet planlagt å ha en fredslys-
samling i Metodistkirken, men denne måtte også avlyses.  

 

Men  til tross for alle endringene og avlysningene ble det også gjennomført en lang rekke aktivite-
ter i gruppa og enhetene også i 2020: 

 

a. Gruppearrangement 
Årets tenkedagsmarkering ble gjort med kinobesøk. Den norske familiefilmen «Over grensen» hadde 
premiere nettopp på tenkedagen. Temaet for årets tenkedag var Levende tråder og handlet om 
mangfold, rettferdighet og inkludering. Nazistenes jødeforfølgelser, som denne filmen handlet om, 
kunne være skrekkeksempel på det motsatte  og på den måten bidra til refleksjon rundt innholdet i 
disse begrepene og hva de betyr for oss. 

Etter en lengre periode med digitale møter i mars og april, arrangerte vi hjemmeleir i påska. Da fikk 
speiderne drikkeflaske (termos med gruppelogo), aktivitetspakke og skulle fullføre en del krav for å få 
gruppas eget koronamerke. De fleste av speiderne gjennomførte opplegget. 

Den tradisjonelle 17.mai-frokosten ble utsatt til etter flaggheis og flyttet utendørs, utenfor speider-
huset på Aron. Menyen ble også litt annerledes; pølser, is og brus. 

Siden mange planlagte speiderleire denne sommeren ble avlyst, oppfordret NSF i stedet gruppene til 
å lage NÆRLEIR. Det gjorde vi med fire påfølgende dagsturer i Drammen og Lier. Til sammen 18 spei-
dere, rovere og ledere deltok. Programmet blir beskrevet mer detaljert under avsnittet om troppen.  

Etter felles frokost på Aron, dro vi ut til ulike turmål og aktiviteter:  

1. Fjell- og skogtur fra Hovjordet, via Knabben 
og Solbergsbråtan, til Aron 
2. Sykkeltur langs Gamle Drammenbanen i Lier, 
med start og stopp på Aron 
3. Bade- og grilltur ved Myrdammen, tok turhei-
sen opp og gikk tilbake til Aron 
4. Kanotur på Drammenselva; oppmøte på 
Aron, videre med buss og tog til Vestfossen og av-
slutning på elvebredden ved Landfalløybrua 

 

Vi avsluttet året med solsnufest på årets mørkeste kveld. Litt endring i programmet ble det også her; 
vi trakk til skogs med grøtpanna og både peffer, rovere og ledere fikk en hyggelig, men annerledes 
avslutning av et annerledes år. 
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b. Flokken (småspeiderne) 
 

Gjennom året gjorde vi flere forsøk på å 
starte flokkarbeid igjen, men dette har 
vært krevende pga. koronasituasjonen.  

I høst har det vært flokkmøter annen-
hver uke. Fremmøtet har vært noe va-
riabelt, noe som delvis kan tilskrives ko-
ronapandemien.  

Ledersituasjon: Wenche har vært FL og 
Berit og Hege Berit har vært FA, inni-
mellom også bistått av Bent. 

  En kort runde med søppelplukking rundt speiderhuset og skolen  
ga fulle poser 

 

c. Troppen 
Ledersituasjonen: Jonas har vært TL og har hatt med seg Bent som TA.  

Antall speidere: Ved inngangen til 2020 var det registrert 12 medlemmer i troppsalder; ved utgangen 
av året var antallet sunket til 9.  

Aktiviteter: Jonas skriver i årsrapport fra troppen at det har vært to patruljer i troppen gjennom året: 
Bever (guttepatrulje) og Nebbdyr (jentepatrulje).  Han skriver videre at speideråret har vært et an-
nerledes år og preget av avlysninger, venting og plan B. Det er ikke gjennomført speidergudstjenes-
ter. Flere arrangementer og møter har vært avlyst. Fra mars ble det avholdt digitale møter over 
Discord. Tilbakemeldingene herfra var at speiderne foretrekker fysiske møter. 

Speideraksjonen ble også gjennomført med alternativ løsning uten bøssebæring, men speiderne 
skulle ved å utføre ulike småjobber tjene inn donasjonspotten. 

Påskens hjemmeleir er beskrevet over, det samme gjelder 17.mai-feiringen. Flagging på skolene og 
Bybrua ble gjennomført som vanlig. Sommeravslutningen ble omgjort til dagstur på Risebu. Turen 
ble gjort som en rundtur der man startet på Konnerud og gikk til speiderhytta. Etter lunsj gikk turen 
over Risdalsåsen og ned via Austadtjern og Kølabånn til Blektjern og bading.  

Sommerens leir ble gjennomført med en 4 dagers «hjemmeleir». Første dag var fottur fra til Knabben 
med endestasjon på speiderhuset. Her var det både hulevandring, lav-titting i Drusa, og rast med ba-
demulighet ved Vasshella. Andre dag var sykkeltur fra Aron gjennom Drammen sentrum til Lier og 
videre langs Lierbanen. Det var lagt inn flere stopp underveis; Lierbyen, bading på Gilhusodden med 
en titt på Russerkoset, St Hallvardsbrønnen. Heldigvis var det ingen punkteringer underveis. Tredje 
dag var «heis-tur» fra Aron til toppen av ski-heisen. Fra turheisen var det puljevis orientering til Myr-
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dammen og «sekstanten». Her ble det grilling puljevis, tatt orienterings poster i nærområdet og ba-
det. Fjerde dag var kanotur fra Vestfossen ned Vestfosselva til Hokksund. Her var det rast ut masser 
langs elva flere steder. Turen gikk videre over på Drammenselva gjennom Nedre-Eiker og nedover til 
Landfalløybrua. Det var stopp med quiz og rast på Pålsøya.  

 

 

Fra årets nærleir 

 
 

 

JOTI ble gjennomført fra fredag 16.10. til lørdag 17.10. Som vanlig var det roverlaget Den gule nøtt 
som hadde ansvar for gjennomføringen. Men i år ble det avholdt på speiderhuset, med overnatting 
hjemme. Det ble gjennomført chatting, aktivitet på Internett og overholdelse av smittevernregler og 
spriting av hender i «god wesley-ånd». 

På høsten var en patrulje påmeldt høstkonk, men etter demokratisk avgjørelse ble det meldt avbud 
grunnet den økende smittesituasjonen lokalt. 

Troppsmøtene har blitt avholdt på speiderhuset Aron gjennom året samt som nevnt digitale møter. 
Det ble avholdt 8 patruljemøter og 5 troppsmøter på høstparten. 
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d. Førerpatruljen Klatremus  
Det har ikke vært aktivitet i førerpatruljen i 2020.  

Peffene Helene og Vebjørn deltok imidlertid på solsnufesten. 

 

e. Roverlaget Den gule nøtt 
Ledersituasjonen: Christoffer har vært lagleder. 

Antall rovere: Roverlaget hadde 8 medlemmer ved inngangen til 2020 og 7 ved årsslutt.   

Aktiviteter: Roverlaget startet året sterkt, med å samles på Aron parallelt med den ukentlige speider-
møtene, men også de ble innhentet av koronasituasjonen. Roverlagsleder beskriver det slik: «Den 
Gule Nøtt la til rette for aktivitet når året startet, men ble som alle andre påvirket av tilstanden ver-
denen fort havnet i, og året som en helhet har vært temmelig stille for roverne. På den positive siden 
har vi derimot vært mer utendørs enn tidligere år, med et par turer i skogen (en gang med hevende 
bolledeig i sekken), samt roadtrip til Lier for å spise is. Roverlaget arrangerte også JOTI som tidligere, 
og deltok på gruppas nærleir.» Roverlaget har vært på fire dagsturer i løpet av året, pluss det de var 
på Aron de fleste torsdagene i januar og februar. 

 
 

 

f. Lederpatruljen Ugle  
 Antall ledere: Ved utgangen av året har vi seks aktive ledere i gruppa, en av disse er i roveralder. Alle 
aktive ledere har gyldig politiattest. 

Lederkurs: Av de aktive lederne har alle unntatt en fullført Trinn 1 og fire har fullført Trinn 2 etter den 
nye lederopplæringa. For øvrig har en leder tatt Trekløver Gilwell og flere har fullført lederopplæring 
etter gammel ordning (fått bronseknapp). 

Aktiviteter: Gjennom året har vi avholdt 16 ledermøter og hatt 2 strategi-/planleggingssamlinger. 
Den utfordrende situasjonen som følge av koronapandemien har gjort det nødvendig med hyppigere 
ledermøter enn vanlig, mange av ledermøtene har helt eller delvis vært gjennomført som telefonmø-
ter. Det ble avholdt strategisamling på Tyrifjord hotell 7.  8. februar og planleggingstur til Beste-
morsstua ved Bunnefjorden 28.  30. august. Planlagt strategidag på Aron 7. november ble utsatt til 
februar. Året ble avsluttet med førjulskveld på solsnudagen. 
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Speidergruppa har over flere år jobbet systematisk for å planlegge, gjøre og evaluere aktivitetene 
våre på en bedre måte. I tidligere årsmeldinger er dette arbeidet omtalt under overskriften Strategi-
arbeid. Bedre speiderarbeid, lederutvikling og å få med flere unge ledere har hatt stor oppmerksom-
het i dette arbeidet. Hovedområder har vært: 

1. Vi bruker speiderprogrammet aktivt. Det har vært et mål at vi på alle møter/turer/arrangement 
jobber aktivt med minst et programmål. Aktivitetene tilpasses den enkelte speiders nivå; alle skal 
få strekke seg litt. I løpet av et halvår skal vi være innom alle fem programområdene. 

2. Vi vil vokse. Vi ønsker at 6. Drammen MS er et kjent fritidstilbud for barn på Åssiden. Det er alltid 
mulig å invitere med en venn på speidermøtene. 

3. Klatremus  et strå høyere. Vi ønsker å legge til rette slik at førerpatruljen blir et fellesskap der 
peffer og asser får påfyll til oppgavene i patruljene. Her planlegges og evalueres møter/turer/ar-
rangement. 

4. Ugle viser vei. Lederpatruljen skal være et fellesskap der ledere får påfyll til oppgavene sine. Her 
planlegges et allsidig program som involverer, engasjerer og utfordrer speiderne. Programmet 
evalueres og justeres ved behov.  

5. Vi drar lasset sammen. Alle bidrar ut fra sine forutsetninger og muligheter. Det er nødvendig at 
alle bidrar  og alles bidrag er nødvendige!  

 

 

BPs illustrasjon av slep opp Atndalen, fra turen til Norge i 1912 sammen med nevøen Donald 

 

6. Økonomi 
Speidergruppa har en grei økonomi, ingen grunn til bekymring slik det ser ut nå. Det vises til regnska-
pet for detaljer. 
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7. Vurdering av speidergruppas situasjon og utfordringer 
Materielt og økonomisk sett er speidergruppa vår fremdeles sterk. Vi disponerer lokaler kostnadsfritt 
og vi har godt med utstyr som telt, kanoer osv. Imidlertid ser vi at det nærmer seg tid for å fornye 
noen av de eldste teltene våre. Vi har også egen speiderhytte, Risebu. Hytta er nå over 40 år, så det 
er nok snart behov noen utbedringer innvendig for å gjøre den mer attraktiv. 

2020 har vært et annerledes år; det har både vært krevende og gitt muligheter for nytenkning. Vi har 
blitt satt på prøve på ulike måter, men vi har vist evne og vilje til endring og nytenkning for å opprett-
holde aktivitet og kontakt mellom speidere og ledere i gruppa.  

Medlemsutviklingen de seneste årene har vært negativ. Denne trenden fortsatte også i 2020. Det er 
her vi har den store utfordringen fremover! 

 

Dette er den siste årsmeldingen som jeg skriver som gruppeleder. Det har vært både interessant, gi-
vende og lærerikt å få lov til å være gruppeleder de siste seks årene. Takk for tilliten dere har vist 
meg!  

 

Drammen, 22. januar 2020 

Berit Roll Elgsaas 
(gruppeleder)  
 





Rapport eiendomskomitèen 2020  

1. Elektrisk 104  
Det har vært større utfordringer med sikringene hos leietaker i andre etasje. Det er ingen tvil om 
at anlegget har vært underdimensjonert, og man må skru av noe for å bruke noe annet. 
Eksempelvis kan man ikke sette på vaskemaskinen etter å ha dusjet, for da slår 
varmtvannstanken inn på samme kurs. Man må slå av varmeovnen for å bruke kaffetrakter, 
tekoker eller komfyr. Både hovedsikring og sikringene for underfordeling har vært 
underdimensjonert og har gått titt og ofte. Tredje etasje var ikke noe bedre. Der var 
hovedsikringen bare 25A! I tillegg til dette viser det seg at automatsikringene er veldig gamle og 
slitne. Elektriker testet ut når sikringene slår ut, og de slo ut lenge før de skulle. Slitne sikringer 
kan også være dumt i forhold til brann.  
 
Det ble foreslått, godkjent og gjennomført oppgradering av anlegg. Det ble søkt til netteier om å 
øke inntakssikringen til bygget fra 3x63A til 3x80A, og det ble innvilget. Hovedsikringer for både 
andre og tredje etasje ble oppgradert med vesentlig større kapasitet. Øvrige sikringer ble 
erstattet 1:1 for begge etasjer. Det ble i tillegg funnet en løsning for å utvide kapasiteten på en 
billig måte, ved å gjenbruke et rør som gikk mellom kjøkken og sikringsskap for en gammel 
strømmåler. Dermed kunne det trekkes opp en ny kurs på en billig måte, altså uten å åpne 
vegger/tak, borre i vegger og legge om hele det elektriske anlegget, som ville ha blitt for dyrt for 
oss nå. Med en ekstra kurs ble det mulig å fordele kursene i alle fall litt bedre. Fremdeles ikke 
helt optimalt da anlegget fremdeles er underdimensjonert. Likevel, med større hovedsikring 
samt nye sikringer som ikke bryter for tidlig, og en ny kurs er anlegget langt bedre enn det var.  
 
Utenfor 104 er det to uteplasser, en på hver side av trappa. Altså en uteplass for hver av de to 
leietakerne. Her har det til nå ikke vært tilgang på strøm. Det var ønskelig med stikkontakter der, 
slik at leietakere har mulighet til å koble på elektrisk utstyr, enten det er elsykkel, elektrisk grill, 
elektrisk verktøy, lader for PC eller mobil, varmelampe, vifte eller andre ting. Det ble foreslått, 
vedtatt og installert én dobbel stikkontakt på hver side av trappa. Disse er tilknyttet hver 
leietakers strømmåler og skal ikke benyttes av kirken.  
 

2. Varme i kirken  
Det ble i desember 2019 installert varmepumpe samt vannbåren varme i kirken. Det ble ikke 
styringsmessig installert som tiltenkt og fungerte ikke optimalt. I tillegg gjenstod det noe 
arbeider på anlegget, som installasjon av varmekonvektor i Wesley-salen. Anlegget ble 
oppgradert og fullført på nyåret. Anlegget er tilknyttet smartstyring slik at man kan 
programmere varmen for planlagte eller faste arrangement, samt manuelt styre temperaturen i 
kirkesalen fra mobil eller PC. Varme kan også styres manuelt fra termostat i kirkerommet. 
Lillesalen er ikke tilknyttet smartsystemet, da det er et som rom som normalt alltid skal være 
varmt. Her reguleres temperatur på hver enkelt radiator ved å vri på knotten. De skal i 
utgangspunktet ikke trengs å røres. I Wesley-salen er det en varmekonvektor for å kunne varme 
opp rommet raskt. Den har ekstra stor kapasitet og i tillegg en vifte for å spre varmen fortere 
rundt i rommet. Det ble i utgangspunktet på bekostning av smartstyring, men det er funnet en 
måte hvor man kan oppnå begge deler. Ved å sette på en termostatstyrt ventil føre ovnen kan 
ovnen alltid stå på, siden den ikke blåser om det ikke går varmt vann gjennom den. Dermed kan 
man styre den via ventilen som er tilkoblet smartsystemet. Ventilen forventes montert i løpet av 
februar 2021. Det er opprettet instruksjoner for hvordan man kan betjene smartsystemet.  
Veggen opp til galleriet ble revet for å få frem strøm til anlegget. Veggen er gjenoppbygget.  



3. Utleie  
Den filippinske menigheten som leide hos oss sa opp avtalen og leide ut første kvartal 2020. Den 
afrikanske menigheten har vi hatt leieavtale med gjennom hele 2020. Hindu-menigheten i 104 
har også leid gjennom hele året. Samme med leietakere i leilighetene i 2. og 3. etasje i 104.  
Det er ikke inngått nye leieavtaler i 2020. Leieinntekter er etter kontraktene på 318.000 kr. 
Størsteparten er samlet inn. Noe er imidlertid fremdeles utestående.  
 

4. Brannvern  
Det er gjennomført brannvernsrunde med brannvesenet hvor det har vært noen krav og noen 
anbefalinger. Det er laget en tiltaksliste og en risikovurdering som er returnert til brannvesenet. 
En av tiltakene det er bestemt å innføre for å redusere brannfaren er å kun ha levende lys til 
lysgloben. Det vil si at det fra nå ikke lenger skal være levende lys på bordene i Lillesalen og 
Wesley-salen. Det kan vurderes å kjøpe inn elektriske alternativer som lys på bordene. Man kan 
alternativt finne andre alternativer til bordpynt uten lys. Forslag mottas med takk.  
 
Røykvarslerne har gått ut på dato og må byttes. Nye røykvarslere er kjøpt inn og vil bli montert.  

 
5. Annet  

Det er gjort noe øvrig vedlikehold, som å pusse og lakke dørterskel til Lillesalen og bytte 
takrennenedløp som ble påkjørt av en bil på hjørnet av 104. Det ble også gjort en kjempeinnsats 
med ryddedugnad utendørs før oppstart i august.  
 

6. Veien videre  
Noe av det som vil bli gjort i 2021:  
- Reparere overgang fra tak til takrenne på kirketaket like ved inngang til Lillesalen.  
- Male kobberrørene i kirkesalen så de blir mindre synlig.  
- Forsøke å få en faglig vurdering av sprekkene på veggen ved flygelet samt utbedring.  
- Bytte ut brannsikringsanlegget inkludert ledelys og selvlysende skilt.  
- Utarbeide oversikt over nødvendig og ønskelig vedlikehold og oppgraderinger på kort og 

lang sikt.  
- Utforske utleiemuligheter.  
- Lakke dør mot bakgården.  



STATISTISK SEKRETÆR MENIGHET:
MEDLEMSSKAPSRAPPORT Drammen

KALENDERÅRET 2020 ANTALL

37 DØPT 1
38 EKSAMINERT I ÅR

BEKJENNENDE MEDLEMMER: Sendes via e-post til statistisk sekr. og tilsynsprest
39 MEDL. 31.12.2019: 106 *)
40 OPPTATT 1 +
41 INNFLYTTET 16 +
42 FLYTTET - INNSENDELSFRIST: 10. FEBRUAR 2021
43 UTMELDT 1 -
44 STRØKET 6 - *) Vær nøye med at denne stemmer med
45 DØDE 1 -    forrige innsendte skjema.)
46 MEDL. 31.12.2020: 115 =

DØPTE MEDLEMMER:
47 DØPTE MEDLEMMER U. 18 ÅR 41 +
48 DØPTE MEDLEMMER O. 18 ÅR 185 +
49 I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR +
50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR +
51 UTMELDT 3
52 STRØKET
53 DØDE 2
54 SAMLET METODISTBEFOLKNING: 341 =

55 ASSOSIERTE MEDLEMMER
56 LOKALPREDIKANTER
57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 494
58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 26
59 VIGSLER 1

60 REGELMESSIGE DELTAKERE 110
61 TOTAL KONTAKTFLATE 500
62 SMÅGRUPPEDELTAKERE 10
63 ANTALL MED FRIVILLIGE VERV 38
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Side: 1/1Mandag 26. Apr 2021 18:46Balanserapport Metodistkirken
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

IB, Bevegelse, UB Periode: 12 2020

11 Eiendom

-2 888 000,00 0,00 -2 888 000,00     1100 - Kirkebygg Tordenskioldsgate 102

-1 497 470,00 0,00 -1 497 470,00     1170 - Prestebolig Tordenskioldsgate 104

-4 385 470,00 0,00 -4 385 470,00 Sum 11 Eiendom

12 Inventar

-502 251,00 0,00 -502 251,00     1250 - Inventar kirken

-502 251,00 0,00 -502 251,00 Sum 12 Inventar

15 Fordringer

0,00 0,00 0,00 Sum 15 Fordringer

19 Bankinnskudd

-939 618,91 8 515,62 -931 103,29     1910 - 2220.27.95335 Sparebanken Øst - Driftskonto

0,00 0,00 -0,00     1920 - 1638.03.60865 DnB NOR - Særvilkår

-43 752,00 22 926,00 -20 826,00     1950 - 2220.27.95327 Sparebanken Øst - Skattetrekkskonto

-983 370,91 31 441,62 -951 929,29 Sum 19 Bankinnskudd

-5 871 091,91 31 441,62 -5 839 650,29 SUM EIENDELER

20 Egenkapital

5 225 409,33 0,00 5 225 409,33     2000 - Egenkapital

5 225 409,33 0,00 5 225 409,33 Sum 20 Egenkapital

21 Avsetninger

40 379,85 0,00 40 379,85     2180 - Avsatt for ekspansjon

446 095,28 -68 563,07 377 532,21     2190 - Avsatt til eiendom

17 350,00 22 000,00 39 350,00     2194 - Avsatt til ungdoms- og korarbeid

10 000,00 0,00 10 000,00     2195 - Avsatt til utebod

513 825,13 -46 563,07 467 262,06 Sum 21 Avsetninger

22 Langsiktig gjeld

0,00 0,00 0,00 Sum 22 Langsiktig gjeld

24 Leverandørgjeld

9 834,00 1 613,00 11 447,00     2410 - Periodisering

15 000,00 0,00 15 000,00     2450 - Depositum Drammen Hindu kultursenter

24 834,00 1 613,00 26 447,00 Sum 24 Leverandørgjeld

26 Ansatte gjeld

18 365,00 2 126,00 20 491,00     2600 - Forskuddstrekk

18 365,00 2 126,00 20 491,00 Sum 26 Ansatte gjeld

27 Skyldig arbeidsgiveravgift

11 537,29 665,63 12 202,92     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift

9 530,35 254,11 9 784,46     2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift

21 067,64 919,74 21 987,38 Sum 27 Skyldig arbeidsgiveravgift

29 Avsatte feriepenger

67 590,81 1 802,91 69 393,72     2940 - Feriepenger

67 590,81 1 802,91 69 393,72 Sum 29 Avsatte feriepenger

5 871 091,91 -40 101,42 5 830 990,49 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

0,00 8 659,80 8 659,80 Udisponert underskudd/overskudd

0,00 0,00 0,00 Kontrollsum
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Avvik ift ifjor Budsjett neste år 

Side: 1/3Mandag 26. Apr 2021 18:44Resultatrapport for Metodistkirken i Drammen
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

Årsrapport - Metodistkirken Drammen Periode: 12 2020

Offer

67 992,00 85 000,00 24 519,00 -60 481,00 -43 473,00     3000 - Ukebidrag 75 000,00

39 076,82 50 000,00 17 898,00 -32 102,00 -21 178,82     3010 - Løskollekter 40 000,00

233 400,00 220 000,00 204 000,00 -16 000,00 -29 400,00     3020 - Gaver med skattefradrag 200 000,00

96 534,12 60 000,00 119 565,16 59 565,16 23 031,04     3150 - Øvrige gaver og inntekter 115 000,00

437 002,94 415 000,00 365 982,16 -49 017,84 -71 020,78 430 000,00 Sum Offer

Offerdager

23 784,00 40 000,00 31 250,00 -8 750,00 7 466,00     3100 - Våroffer 30 000,00

23 484,00 40 000,00 40 170,00 170,00 16 686,00     3110 - Høstoffer 40 000,00

47 268,00 80 000,00 71 420,00 -8 580,00 24 152,00 70 000,00 Sum Offerdager

Offer til andre

9 384,00 15 000,00 5 650,00 -9 350,00 -3 734,00     3430 - Innkommet til misjonsprosjekt 15 000,00

9 300,00 15 000,00 0,00 -15 000,00 -9 300,00     3440 - Innkommet offer til andre 15 000,00

18 684,00 30 000,00 5 650,00 -24 350,00 -13 034,00 30 000,00 Sum Offer til andre

Inntekter Kirkenytt

3 400,00 2 000,00 4 500,00 2 500,00 1 100,00     3500 - Menighetsbladet - gaver 2 000,00

13 700,00 13 000,00 9 250,00 -3 750,00 -4 450,00     3510 - Menighetsbladet - annonser 13 000,00

17 100,00 15 000,00 13 750,00 -1 250,00 -3 350,00 15 000,00 Sum Inntekter Kirkenytt

Utleieinntekter

202 700,00 214 800,00 215 800,00 1 000,00 13 100,00     3610 - Husleie Tordenskioldsgt. 104 214 800,00

41 000,00 40 000,00 19 779,00 -20 221,00 -21 221,00     3630 - Diverse utleie 102 20 000,00

50 000,00 60 000,00 55 000,00 -5 000,00 5 000,00     3640 - Øvrig utleie 104 60 000,00

293 700,00 314 800,00 290 579,00 -24 221,00 -3 121,00 294 800,00 Sum Utleieinntekter

Øvrige inntekter

7 121,00 40 000,00 2 711,00 -37 289,00 -4 410,00     3520 - Inntekter Formiddagstreffet 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     3530 - Inntekter Ungdomsarbeid 25 000,00

0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00     3730 - Gaver fra fond 0,00

145 134,45 150 000,00 135 000,00 -15 000,00 -10 134,45     3900 - Kommunale tilskudd 150 000,00

150 000,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00     3910 - Tilskudd fra Felleskassen 0,00

3 725,00 10 000,00 0,00 -10 000,00 -3 725,00     3930 - Messe/Åresalg 10 000,00

71 032,00 60 000,00 94 050,00 34 050,00 23 018,00     3940 - Refusjoner 60 000,00

377 012,45 260 000,00 256 761,00 -3 239,00 -120 251,45 285 000,00 Sum Øvrige inntekter

1 190 767,39 1 114 800,00 1 004 142,16 -110 657,84 -186 625,23 1 124 800,00 SUM ORDINÆRE INNTEKTER

Lønnsutgifter

-437 212,60 -440 000,00 -443 574,83 -3 574,83 -6 362,23     5000 - Lønn pastor -330 000,00

-49 700,00 -45 000,00 -47 700,00 -2 700,00 2 000,00     5010 - Lønn andre -45 000,00

-20 500,00 -10 000,00 -3 600,00 6 400,00 16 900,00     5020 - Honorarer til musikere og andre -10 000,00

-67 590,81 -75 500,00 -69 393,71 6 106,29 -1 802,90     5180 - Avsatt feriepenger -56 700,00

-9 530,32 -10 600,00 -9 784,42 815,58 -254,10     5182 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger -8 000,00

-1 700,00 -1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00     5230 - Faglitteratur iht basisavtale -3 400,00

-74 175,48 -76 900,00 -70 600,32 6 299,68 3 575,16     5400 - Arbeidsgiveravgift -57 700,00

-25 870,00 -35 000,00 -43 708,00 -8 708,00 -17 838,00     5520 - Arbeidsgiverpremie pensjon, med arb.avg. -26 300,00

-3 780,00 -4 700,00 -7 140,00 -2 440,00 -3 360,00     5521 - Arb.giv.premie gruppeliv, med arb.avg. -4 500,00

39 154,00 0,00 39 252,00 39 252,00 98,00     5522 - Motkonto gruppe 552 0,00
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Avvik ift ifjor Budsjett neste år 

Side: 2/3Mandag 26. Apr 2021 18:44Resultatrapport for Metodistkirken i Drammen
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

Årsrapport - Metodistkirken Drammen Periode: 12 2020

-34 552,00 0,00 -34 728,00 -34 728,00 -176,00     5523 - Arb.giv.pr. pensj. beregnet av lønn 0,00

-5 040,00 0,00 -5 040,00 -5 040,00 0,00     5524 - Arb.giv.pr. gruppeliv beregnet av lønn 0,00

438,00 0,00 516,00 516,00 78,00     5525 - Skattepl.del av yrk.fors. bet. av arb.g. 0,00

2 377,00 0,00 -2 509,00 -2 509,00 -4 886,00     5530 - Medlemspremie pensjon, uten arb.avg. 0,00

300,00 0,00 -504,00 -504,00 -804,00     5531 - Medlemspremie gruppelivsavtalen, uten arb.avg. 0,00

-1 116,00 -1 500,00 -1 908,00 -408,00 -792,00     5600 - Yrkesskadeforsikring -1 200,00

0,00 0,00 -250,00 -250,00 -250,00     5610 - Reiseforsikring iht basis -450,00

0,00 0,00 190 496,00 190 496,00 190 496,00     5800 - Refusjon av sykepenger 0,00

-5 144,00 -5 000,00 -5 640,00 -640,00 -496,00     6711 - Avis iht basisavtale -5 000,00

-6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00     6750 - Telefon -12 000,00

-699 642,21 -711 900,00 -521 816,28 190 083,72 177 825,93 -560 250,00 Sum Lønnsutgifter

Tjeneste-/reiseutgifter

-870,48 -5 000,00 0,00 5 000,00 870,48     7010 - Reiseutgifter -5 000,00

0,00 -3 500,00 -2 280,00 1 220,00 -2 280,00     7020 - Tjenesteutgifter -3 500,00

-17 291,00 -19 000,00 -3 370,00 15 630,00 13 921,00     7050 - Årskonferanse / Landssamling -19 000,00

-18 161,48 -27 500,00 -5 650,00 21 850,00 12 511,48 -27 500,00 Sum Tjeneste-/reiseutgifter

Felles administrasjonskostnader

-2 180,00 -3 000,00 0,00 3 000,00 2 180,00     5550 - Reguleringskassen 0,00

-6 736,18 -14 000,00 -6 736,18 7 263,82 0,00     7600 - Biskopskassen -10 500,00

-2 020,85 -4 000,00 -2 020,85 1 979,15 0,00     7610 - Administrative fond -3 000,00

-18 900,00 -35 000,00 -18 900,00 16 100,00 0,00     7620 - Felleskassen -42 000,00

-12 528,00 -13 000,00 -12 296,00 704,00 232,00     7630 - Iligning til seminaret -14 400,00

0,00 -2 500,00 0,00 2 500,00 0,00     7640 - Ilikning til flyttefondet -2 400,00

-42 365,03 -71 500,00 -39 953,03 31 546,97 2 412,00 -72 300,00 Sum Felles administrasjonskostnader

Utgifter eiendom 102

-69 845,52 -30 000,00 -40 705,22 -10 705,22 29 140,30     6210 - Strøm 102 -45 000,00

-3 479,29 -6 000,00 -3 411,23 2 588,77 68,06     6250 - Renhold- og toalettartikler -6 000,00

-310 838,80 -15 000,00 -86 521,69 -71 521,69 224 317,11     6500 - Vedlikehold 102 -30 000,00

-58 832,00 -60 000,00 -81 498,00 -21 498,00 -22 666,00     6530 - Forsikringer -60 000,00

-7 388,33 -10 000,00 -14 158,48 -4 158,48 -6 770,15     6540 - Kommunale avgifter 102 -20 000,00

-450 383,94 -121 000,00 -226 294,62 -105 294,62 224 089,32 -161 000,00 Sum Utgifter eiendom 102

Utgifter eiendom 104

-22 270,31 -9 000,00 -18 676,46 -9 676,46 3 593,85     6220 - Strøm 104 -20 000,00

-634,00 -5 000,00 -9 746,25 -4 746,25 -9 112,25     6510 - Vedlikehold 1 etg 104 -10 000,00

-31 700,43 -10 000,00 -26 000,00 -16 000,00 5 700,43     6512 - Vedlikehold utleieboliger 104 -20 000,00

-11 060,58 -30 000,00 -13 643,44 16 356,56 -2 582,86     6550 - Kommunale avgifter 104 -30 000,00

-107 739,00 0,00 -103 939,00 -103 939,00 3 800,00     6560 - Skatt av leieinntekter 0,00

-173 404,32 -54 000,00 -172 005,15 -118 005,15 1 399,17 -80 000,00 Sum Utgifter eiendom 104

Kontorutgifter

-2 404,39 -5 000,00 -754,94 4 245,06 1 649,45     6700 - Kontorrekvisita -5 000,00

-1 128,30 -2 000,00 -1 184,80 815,20 -56,50     6701 - Annen rekvisita (lyspærer, batterier etc) -2 000,00

-450,00 -1 000,00 0,00 1 000,00 450,00     6710 - Trykksaker -1 000,00

0,00 -9 000,00 -723,60 8 276,40 -723,60     6720 - Faglitteratur utenfor basisavtale -9 000,00

-22 839,50 -19 000,00 -22 720,00 -3 720,00 119,50     6760 - Internett/data/lisenser -19 000,00

0,00 -1 000,00 0,00 1 000,00 0,00     6770 - Portoutgifter -1 000,00
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Årsegnskap ifjor Årsbudsjett Årsregnskap Avvik ift budsjett
 

Avvik ift ifjor Budsjett neste år 

Side: 3/3Mandag 26. Apr 2021 18:44Resultatrapport for Metodistkirken i Drammen
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

Årsrapport - Metodistkirken Drammen Periode: 12 2020

-26 822,19 -37 000,00 -25 383,34 11 616,66 1 438,85 -37 000,00 Sum Kontorutgifter

Annonseutgifter

-2 042,50 -15 000,00 0,00 15 000,00 2 042,50     6900 - Annonser -15 000,00

-2 042,50 -15 000,00 0,00 15 000,00 2 042,50 -15 000,00 Sum Annonseutgifter

Utgifter Kirkenytt

-7 025,85 -11 000,00 -12 053,00 -1 053,00 -5 027,15     7300 - Menighetsbladet - trykking -11 000,00

-4 287,96 -5 000,00 -6 127,80 -1 127,80 -1 839,84     7310 - Menighetsbladet - porto -5 000,00

-11 313,81 -16 000,00 -18 180,80 -2 180,80 -6 866,99 -16 000,00 Sum Utgifter Kirkenytt

Sendt offer til andre

-10 244,00 -15 000,00 -5 650,00 9 350,00 4 594,00     7500 - Sendt til misjonsselskapet -15 000,00

-8 440,00 -15 000,00 0,00 15 000,00 8 440,00     7550 - Sendt offer til andre -15 000,00

-18 684,00 -30 000,00 -5 650,00 24 350,00 13 034,00 -30 000,00 Sum Sendt offer til andre

Øvrige utgifter

-2 448,10 -40 000,00 -1 275,50 38 724,50 1 172,60     7320 - Utgifter Formiddagstreffet -40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     7330 - Utgifter Ungdomsarbeid -25 000,00

-9 747,12 -1 000,00 -251,11 748,89 9 496,01     7700 - Diverse utgifter -1 000,00

-4 338,51 -10 000,00 -1 258,60 8 741,40 3 079,91     7710 - Bevertningsutgifter -10 000,00

-900,00 0,00 -10 900,00 -10 900,00 -10 000,00     7715 - Alpha-/kirkevekst -15 000,00

-4 031,70 -3 000,00 -2 259,00 741,00 1 772,70     7720 - Blomster -3 000,00

-2 068,10 -2 000,00 -6 000,00 -4 000,00 -3 931,90     7740 - Evangelisering og diakoni -2 000,00

-23 533,53 -56 000,00 -21 944,21 34 055,79 1 589,32 -96 000,00 Sum Øvrige utgifter

-1 466 353,01 -1 139 900,00 -1 036 877,43 103 022,57 429 475,58 -1 095 050,00 SUM ORDINÆRE UTGIFTER

-275 585,62 -25 100,00 -32 735,27 -7 635,27 242 850,35 29 750,00 DRIFTSRESULTAT

Rente-/finansposter

216,00 100,00 143,00 43,00 -73,00     8070 - Annen finansinntekt 100,00

-2 892,19 -1 500,00 -2 311,00 -811,00 581,19     8170 - Bankgebyr og annen finanskostnad -1 500,00

-2 676,19 -1 400,00 -2 168,00 -768,00 508,19 -1 400,00 Sum Rente-/finansposter

Ekstraordinære inntekter

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Ekstraordinære inntekter

Overføringer/avsetninger

262 978,75 0,00 43 563,07 43 563,07 -219 415,68     8600 - Overføring avsetninger 0,00

15 283,06 0,00 0,00 0,00 -15 283,06     8800 - Årsresultat 0,00

278 261,81 0,00 43 563,07 43 563,07 -234 698,74 0,00 Sum Overføringer/avsetninger

275 585,62 -1 400,00 41 395,07 42 795,07 -234 190,55 -1 400,00 SUM EKSTRAORDINÆRE POSTER

0,00 -26 500,00 8 659,80 35 159,80 8 659,80 28 350,00 ÅRSRESULTAT

0,00 -26 500,00 8 659,80 35 159,80 8 659,80 28 350,00 Kontrollsum





Menighetsrådet 2020-2021
Leder Martin Vestøl Gjenvalg
Prest/Daglig leder Unni Vestøl Ny
Legleder Hanne Thorgersen Gjenvalg
Sekretær Rebekka Vestøl Ny
Kasserer Ann Karin Thorgersen Gjenvalg
Legdelegat Unni Vestøl 2021-2024 (Vara: Rebekka Vestøl)
Representant fra speiderne Hege Berit Jæger Valgt på gruppetingets årsmøte 
Representant fra klubben Daniel Hannestad Gjenvalg
Misjonskontakt Ellen Bjørnholt Ny
Leder forbønnstjeneste Monika Moholdt Bazddim Gjenvalg
Leder Finans Martin Vestøl Gjenvalg
Leder Eiendom Daniel Hannestad Gjenvalg
Leder Diakoni Berit Hovland Ny
Leder Personal Monika Moholdt Bazddim Gjenvalg

Finanskomiteen
Leder Martin Vestøl Gjenvalg

Kasserer
Regnskapsfører

Eiendomskomiteen
Leder Daniel Hannestad Gjenvalg 
Brannvernkontakt Unni Vestøl Gjenvalg

Berit Hovland Gjenvalg

Diakonikomiteen
Leder Berit Hovland Ny som leder

Sissel Hovde Gjenvalg 
Inger Winge Gjenvalg
Ragnhild Ramberg Gjenvalg

Personalkomiteen
Leder Monika Moholdt Bazddim 2021-2024 Gjenvalg ny periode

Sissel Hovde 2021-2022 
Jørgen Kristensen 2020-2023 
Frøydis Landsverk 2021-2024 Ny
Legdelegat

Dåp- og nattverdsmedhjelpere
Frøydis Landsverk Ny
Monika Moholdt Bazddim Gjenvalg
Svein Winge Gjenvalg

Står det ikke annet, gjelder alle valg for ett  år (til og med 31. juli). 
Prest  og Legleder  har sete i alle komiteer og råd (sete m/møterett, ikke møteplikt).

Nominasjonskomiteens forslag til menighetskonferansen 2021



Kollektører
Jan Erik Andresen Gjenvalg
Jørgen Kristensen Gjenvalg
Svein Winge Gjenvalg
Emil Hovde Gjenvalg

Tellere
Randi Saga Gjenvalg
Monika Moholdt Bazddim Gjenvalg
Berit Hovland Gjenvalg

Revisorer
Sissel Hovde Gjenvalg
Inger Winge Gjenvalg

Innkjøper Emil Hovde Gjenvalg

Leder Prest 
Legleder
Berit Hovland 2020-2023 
Berit Westad 2021-2024 Ny
Emil Hovde 2019-2022

Nominasjonskomiteen (Komite for frivillig lederskap)

Lister over organister og dåps- og nattverdsmedhjelpere administreres av Personalkomiteen. 

Øvrige lister (skriftlesere, blomster og dørvakter) administreres sammen med Kirkenytt
Kirkenytt, Facebook- og nettside administreres i samarbeid mellom Prest, Menighetsrådsleder og Legleder


