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Årsmelding 2021 – prestetjenesten og menigheten i Drammen  
Det har vært et spennende halvår. Jeg gledet meg veldig til å begynne i jobben som menighetsprest, selv om 

offisiell tittel er lokalpastor. Menigheten har totalt prest i 50%, hvorav min stilling er på 20%. Det begrenset 

hva jeg får tid til med et så lavt timeantall, og jeg har fra starten av sagt at dette blir en øvelse i å si nei. Jeg 

opplever derimot at kravene ikke kommer utenfra, men helst fra meg selv om hva jeg burde få tid til og 

burde være med på.  

 

I en ny tilværelse med kombinasjon av studier og jobb som «hoved prest» er det mye nytt å sette seg inn i. 

Da er det godt å ha et velfungerende og hyggelig arbeids- og kontor fellesskap med en erfaren prest som 

Anne Grete – og hun er også er svært bevist på å skape plass til meg. 

 

Det at menigheten nå har 2 prester, men kun i 50% til sammen, er en tilvendelsesprosess for både oss 

prester og menigheten. Vi har sammen jobbet for å finne ut av hvordan vi som prester best for brukt våre 

gaver og styrker til menighetens beste – og med hvordan menigheten med sitt vel av frivillig kompetanse kan 

og vil bidra til et levende og godt fungerende felleskap. Den endrede situasjonen krever tilpasninger fra alle 

parter, men jeg erfarer stor vilje til å ta i et tak – og er stolt av å være del av en menighet som viser både 

evne, vilje og omsorg for hverandre. Og ikke minst gleder jeg meg over den begeistring og energi som 

skapes. 

 

Med en begrenset stilling er det fortrinnsvis gudstjeneste hver fjerde søndag som har vært oppgaven min, 

mens Anne Grete har hatt ansvaret for gudstjenester annen hver søndag. Hver fjerde søndag har 

personalkomiteen hatt ansvaret for gudstjenesten, og også her blir det lagt ned mye frivillig arbeid. Jeg syns 

også at det er moro med undervisning og har hatt gleden av å kunne utnytte den gaven på noen av 

temakveldene våre. På tampen av året var jeg på et par sykebesøk, i hjemmet og på sykehuset. Det er en 

oppgave jeg ser på som veldig givende.  

 

Med to prester i så pass små stillingsprosenter er menigheten er mer avhengig av frivillige krefter for å få 

menighetslivet til å gå sin gang. Jeg har konsentrert meg om å opprettholde helt nødvendige oppgaver, som 

gudstjenester og noe kontorarbeid, men har ikke hatt mulighet til å ta de store initiativene utover det.  

 

Corona har satt sitt preg på dette halvåret også. Det så bra ut til å begynne med, men utover høsten ble det 

ene etter det andre stengt ned. Allerede i mars 2020 organiserte vi oss med egen smittevernskomite med 

ansvar for oppfølging av regelverk og smittevernstiltak slik at alle skal kunne føler seg trygge hos oss. Som 

menighet har vi gleden av å kunne jobbe med relevant, tydelig informasjon, oppdatert informasjon og klare 

retningslinjer for hvordan og hvilke aktiviteter vi prioriterer er og hvordan vi gjennomfører på en 

smittevernsmessig forsvarlig måte. 

 

Som menighet har vi valgt å prioritere gudstjenester med fysisk oppmøte, mens kor og formiddagstreff ble 

avlyst, og komitemøter og temakvelder ble holdt på zoom de gangene det ikke var anledning til å ha 

oppmøte. Takket være gode smittevernsrutiner og fleksibilitet når det kommer til bruk og innredning av 

kirkerommet har vi klart og gjennomføre både julekonsert, julaftens gudstjeneste og julefest, tradisjoner 

som vi savnet forrige jul. 

 

Vi har temakvelder som er drevet av frivillige (men som vi prester deltar på både med innlegg og som 

ordinære deltagere). Når det ikke har vært mulig å gjennomføre fysisk er de blitt avholdt på Zoom. Selv med 

krevende temaer har de digitale møtene gitt dype og gode samtaler og skapt begeistring blant deltagerne. Vi 



har fortsatt å jobbe med tema rundt forskjeller, ulikheter – og hvilken styrke og potensiale det kan være for 

en åpen og modig menighet som vår. Etter fjorårets utfordrende og spennende samtaler knyttet til Marcus 

Borgs «Gjenoppdag kristendommen» jobber vi nå med tematikk rundt «trosspråk» - et opplegg knyttet opp 

mot vårt arbeid med naturlig menighetsutvikling (NaMu). Forståelse for hverandres ulikheter og våre ulike 

behov og trosuttrykk gir støtte og styrke til felleskapet. Vi ser nå på muligheten til å videreføre og utvide 

temakveldene våre i samarbeid med Drammen Baptistmenighet.    

 

Kor og formiddagstreff går også «av seg selv» takket være alt det arbeidet som legges ned av våre engasjerte 

frivillige. Det er dessverre også de aktivitetene som har vært hardest rammet av Covid-restriksjonene. 

Formiddagstreffet er et populært tiltak som hos oss arrangeres kun ved hjelp av frivillige. Vi opplever at 

treffet samler godt med deltagere til et variert og spennende program.  

 

Koret vårt øver annen hver mandag når det er mulig å møtes fysisk – med forsterkede smittevernstiltak og 

dobling av avstandskravene («2 meter»). Vi har også hatt gleden av å være verter for øvelsene til 

«felleskoret» i metodistkirken ved et par anledninger – et populært tiltak både hos oss og blant andre 

metodister på Østlandet.  

 

Utover de ordinære aktivitetene våre har høsten også blitt brukt til å planlegge «vårens vakreste eventyr»: 

En ildsjel har samlet inn gratis barnesykler som er planlagt pusset opp i en felles dugnad i løpet av noen 

dager til våren. Penger til reservedeler, hjelmer og refleksvester er søkt om og innvilget av bydelen - som 

tiltak til å gjøre bydelen til et bedre sted. 

 

Vi har søkt om – og fått - midler fra «Kirke på nye måter» til video og streaming utstyr slik at vi i fremtiden 

kan gjennomføre både digitale og hybride gudstjenester. Dette utstyret er også tenkt benyttet til ulike 

hybride arrangementer som temakvelder, møter og samtalegudstjenester. Arbeidet med innkjøp, 

installasjon og tilrettelegging er pågående. 

 

En del av vårt utadrettede arbeid har ligget noe nede på grunn av pandemien, blant annet har det ikke vært 

mulig å gjennomføre de faste arrangementene våre på Strømsø bo- og servicesenter. Det er fortsatt usikkert 

når – og om – dette arbeidet kan komme i gang igjen. 

 

Vårt bidrag og synlighet gjennom Drammen og omegns tros- og livsynsforum (DOTL) har derimot kunne 

fortsette. Styreleder i DOTL er medlem hos oss og vi har vært synlig i dialog- og konfliktdempende arbeid 

både lokalt og nasjonalt. Under Drammen Sacred Music Festival var vi, sammen med hindumenigheten som 

leier lokaler av oss i sidebygningen vår, vertskap for «Åpne hellige rom». Dette er et initiativ der det 

arrangeres omvisning og besøk hos et knippe religiøse forsamlinger for å gi folk mulighet til å lære, spørre å 

forstå mer. Gjennom DOTL bidrar vi også aktivt i arbeid med kommuneplaner, informasjonsarbeid knyttet til 

Corona og Covid-vaksinering, vi har forelest på styrekurs for tros- og livssynssamfunn, og vi er aktive 

deltagere i et ungdomsprosjekt knyttet opp mot «Knutepunkt Strømsø», støttet av Drammen kommune og 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

 

Til sammen gjør dette at vi som menighet føler at vi er på rett vei i «å være en levende og inkluderende 

menighet med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket» med et tydelig fokus på å bety noe for det 

nabolaget vi er plassert i. 

 

 

Unni Lise Vestøl       Martin Vestøl 

Lokal pastor        Menighetsrådsleder 



Årsmelding for Anne Grete Spæren Rørvik 2021 

Første halvår av 2021 var preget av fortsatt nedstengning av kirkelige aktiviteter. Jeg forrettet to 

begravelser med antallsbegrensning og uten minnesamvær. Jeg hadde en vigsel ute i sommer. Det 

var underlig å se hvor sekulært vårt samfunn var blitt. Alle snakket om kulturlivet, men nesten ingen 

snakket om trossamfunns mange behov. Her har vi som menighet og kirke en utfordring. 

Kirken ble etter lang tid åpnet igjen. Personlig var jeg spent på å se hva koronatiden hadde gjort med 

kirkegjengeres vaner. Var det godt å ta fri søndag formiddag, eller lengtet menigheten etter 

fellesskapet? Det har vært fint å se at antallet på gudstjenesten har økt i hele høst. 

Før sommeren tok jeg ti stp. i «Verdibevisst ledelse». Jeg har hele tiden slitt med begrepet «daglig 

leder», hva det innebærer i forhold til både leder i menighetsrådet og lekleder. Men da jeg leste om 

«relasjonsledelse», skjønte jeg at jeg hadde vært en type leder jeg også. Jeg skrev oppgave om å lede 

gjennom gudstjenesten, noe som ble en «øyeåpner» for meg.  

Jeg hadde grudd meg til å bli pensjonist, og jeg gleder meg nå over muligheten til å fortsette som 

prest i 30 % stilling med gudstjenester annenhver uke. Jeg fikk likevel en huskerik «Takkedag», siden 

jeg etter elleve år skulle over i en annen rolle. Det ble mange gode ord som jeg tar vare på «i mitt 

hjerte» så lenge minnet er i behold. 

Høsten 2021 har jeg opplevd som svært oppløftende. Jeg hadde riktignok håpet at vi skulle tenke på 

nytt hvilke aktiviteter vi skulle fortsette med, og hva vi skulle kutte ut. Men vi fortsatte med de 

samme aktivitetene som før. Jeg er veldig ambivalent til begrepet «aktivitetskirke». Jeg deler 

kabinettets tanker om å passe oss for å bli så interne at vi ikke er med på å «forandre verden». Men å 

møte de nye kirkegjengerne og oppleve deres begeistring, har hjulpet meg til å se på vår tradisjonelle 

menighet med nye øyne. Allehelgensdagen var også preget av takknemlighet, både fra pårørende og 

menighet. Menigheten har nå to prester i til sammen 50 % stilling. Begge prestene er i tillegg aktive 

som frivillige i menigheten. Den største utfordringen med prest i 50 % stilling, er tanken om å være 

«metodistprest i hele Drammen by». Vi har nå et tidsvindu hvor vårt eget lokalmiljø er 

satsningsområde for kommunen. Godt at leder for MR også er leder for DOTL. Jeg opplever 

samarbeidet mellom oss to prester som svært godt. Vi tenker ulikt i noen spørsmål, så vi har mange 

oppbyggelige samtaler. Det er en spennende tid for hele Metodistkirken når det gjelder 

homofilispørsmålet. Vår menighet er forbilledlig for hele Metodist-Norge når det gjelder å leve med 

flere syn.  

Jeg bruker mye tid på gudstjenesteforberedelse. Som frivillig er jeg med på formiddagstreff, kor, 

temakvelder og den internasjonale kvinnegruppa i tillegg til å feire gudstjeneste på søndager. Jeg 

hadde innlegg om veiledning for tjenesterådet og deres veiledere etter landssamlingen i høst. Jeg er 

leder for tilsynsprest-komiteen. Jeg er medlem av Norsk teologisk samtaleforum under Norges 

Kristne Råd. Jeg er vararepresentant i Hovedstyret. Jeg var med på å arrangere Pride-gudstjeneste i 

Strømsø kirke. Jeg har individualveiledning for prester i Drammen prosti. Jeg holdt takketale ved 

prostens avskjedsdag. Jeg er veileder for til sammen syv prester i Oslo Bispedømme. Jeg er 

fagansvarlig for et sjelesorgtilbud i Oslo Bispedømme som heter «Ventil».  

Jeg er svært fornøyd med mitt liv som prest i 30 % stilling. Etter å ha skrevet denne rapporten, ser jeg 

imidlertid hvor patetisk det er å være redd for å ikke bli brukt.  

 

Mvh Anne Grete Spæren Rørvik 
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1. 2021 – et år med håp og utfordringer 
 

Et speiderår er fylt med ulike opplevelser og erfaringer. Slik var det 
også i 2021. Vi planla for mange av de vanlige arrangementene 
våre: speidergudstjenester, 17.mai-frokost, sommeravslutning på 
Veslekillingen, JOTI og ikke minst sommerens høydepunkt – leir. Og 
håpet at samfunnet ville åpnes opp igjen. Men vi er fortsatt i en 
pandemi og smittesituasjonen har variert. Noen perioder har vi 
ikke kunnet treffes i det hele tatt, andre perioder har vi kunnet 
drive nesten som vanlig. 

Dette har gjort at det har vært utfordrende å planlegge for ting 
frem i tid. Men midt i alt dette ble det rom for noen nye opplevel-
ser og erfaringer. Vi har hatt sommeravslutning på Østre Bolærne, 
sommerskole på Goliaten, sommerleir med store smitteverntiltak 
og fredslyssamling. Vi har tilpasset oss situasjonen og vi har sett 
muligheter. 

 

I desember ble Austadmarka naturreservat opprettet, og speiderhytta vår ligger inne i reservatet. Det 
gir oss en ekstra dimensjon i arbeidet med å bevare området rundt hytta, og nye muligheter til å for-
midle bærekraftig bruk av naturen til både speidere og andre som bruker området.  

Gledelig er det også at vi i 2021 hadde en liten oppgang i antall medlemmer, etter nedgang de to 
siste årene.  

 

2. Tilknytning og deltakelse 
Speidergruppa er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) og Metodistkirkens speider-
korps (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 Me-
todistkirken; vi er naturlig nok tilknyttet Metodistkirken i Drammen. 

I tillegg er vi medlemmer av Drammen friluftsforum (DF), en sammenslutning av friluftsorganisasjo-
ner i Drammen kommune, og kontaktutvalget for Speiderne i Drammensregionen (KfSiD).  

 

NSF: I 2021 deltok vi på Agenda Kvernmoen, NSFs desentraliserte landsleir. To av våre ledere utarbei-
det opplegg for morgensamlinger for landsleiren, og vi markerte den internasjonale tenkedagen 
(WAGGGS-arrangement). Tre rovere deltok på roverstevne i Stavanger på høsten 

 

Vestmarka krets: Vi deltok på følgende arrangement i regi av Vestmarka krets: 

• Kretsting, på vårens ting deltok Bent, Benjamin og Jonas i tillegg til Wenche. Berit og Bent 
deltok på høstens ting. 

• Fakkeltog og grøtfest på Spiralen, hvor gildet vårt hadde ansvar for fakkeltoget og matserve-
ringen.  

Metodistkirken i Drammen: Vi har hatt disse kontaktpunktene med kirken:: 
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• Fredslyssamling 1. søndag i advent  

• Speidergruppa har lånt lokaler i kirka til JOTI  

• Menighetsrådet: Hege Berit er speidergruppas representant i menighetsrådet. 

 

Vi har ikke deltatt på noen arrangement i regi av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) 
eller Metodistkirkens Speiderkorps i 2021.  

Friluftsforum: Vi har deltatt på flere samlinger i regi av Drammen friluftsforum. Samarbeid rundt 
sommerskolen, møter om å gi tilbud til barn fra lavinntektsfamilier, fritidskortet og hvordan frilufts-
forum skal forholde seg til å svare på høringer etc. 

Kontaktutvalget for speiderne i Drammensregionen er etablert og begynner også å finne sin form. 
Forumet er etablert for å bedre samarbeidet mellom gruppene i regionen. Berit er medlem i styret. 

 

3. Lokaler og eiendeler 
Aron: Vi får fremdeles disponere SFO Aron til speiderhus kostnadsfritt av Drammen kommune. Vi 
bruker derfor Aron og området rundt til alle våre møter. Gjennom året har de fleste møter blitt av-
holdt ute, noe som har gitt oss mange flott opplevelser. 

Risebu: Hytta har ikke hatt noen store endringer siden den ble åpnet i 1978, men vi har nå planer om 
en del utbedringer: Det er viktig for oss at den fortsatt er en hytte speiderne kan bruke fritt, og vil tri-
ves med å bruke. 

Vi skal lage godkjent rømningsvei fra hemsen (ny stige, større vindu og brannstige utvendig). Det skal 
byttes ovner, pipa skal utbedres og kjøkkenet skal bygges om. I tillegg skal det legges nytt gulvbelegg 
i gang og kjøkken, samt at treveggene skal lysnes i de samme rommene. Det er gjennomført flere 
dugnader I løpet av sommeren for å rydde og rive ut gammel innredning. Håndverkere er bestilt, ny 
ovn, stiger og kjøkkeninnredning er innkjøpt og vi venter på helikopterløft inn til hytta i løpet av vå-
ren 2022. Planen er at arbeidene skal være ferdige i løpet av våren 2023.  

Vi har søkt midler fra ulike legater og fond, og i 2021 mottok speidergruppa kr. 160.000 til dette ar-
beidet. I tillegg mottok Gildet kr.10.000 til solcellelys i uthusene og utemøbler. 

Kanoer, henger og garasje: Speidergruppa har 6 kanoer på henger som oppbevares i garasjeanlegg 
på Rundtom. Det er behov for vedlikehold, ev utskifting, av hengeren.  

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

 

4. Gruppeledelse 
Det har vært gjennomført ett gruppeting i 2021, årsmøte 4. februar med 15 stemmeberettigede til 
stede, 11 under 26 år. Høstens gruppeting utgikk grunnet smittesituasjonen. 

Gruppestyret har i 2021 bestått av Wenche Irene Aasland (gruppeleder) og gruppeassistentene Bent 
Guttormsen og Berit Roll Elgsaas. 

Andre lederverv/-oppgaver i speidergruppa har i 2021 vært fordelt slik:  

• I flokken: FL Wenche Irene Aasland 

• I troppen: TL: Jonas H. Jørgensen, TA: Bent Guttormsen  

• I roverlaget: LL: Christoffer Trønnes (valgt av roverlaget) 
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• «Hyttefut»: Frode Hermansen 

• Gruppehistorikk til hundreårsjubileet: Berit Roll Elgsaas 

• Kontaktperson for menighetsrådet: Hege Berit Jæger 

• Kontaktperson til MBU: Wenche Irene Aasland 

 

5. Medlemstall og -utvikling 
Etter en nedgang i medlemstallet i 2020, var det en liten økning i antall medlemmer i 2021. Men vi 
sliter nå med få medlemmer i troppsalder, og det tar tid å bygge en tropp. 

Medlemstallet har utviklet seg slik de siste årene: 

 Pr siste 

2014 

Pr siste 

2015 

Pr siste 

2016 

Pr siste 

2017 

Pr siste 

2018 

Pr siste 

2019 

Pr siste 

2020 

Pr siste 

2021 

I småspei-

deralder 

13 18 12 1 0 0 1 4 

I troppsalder 10 19 16 16 17 12 9 6 

I roveralder 8 10 7 7 9 8 7 10 

Over 26 år 8 9 9 7 7 8 8 9 

Totalt  39 56 45 31 33 28 25 29 

 

 

6. Aktiviteter i gruppa og enhetene 

a. Gruppearrangement 

Sommeravslutningen ble  lagt til Østre Bolærne, hvor alle deltok fra fredag til søndag. Vi benyttet 
samtidig anledningen til å ha strandryddeaktivitet søndag formiddag. Den er en del av et større pro-
sjekt vi har startet opp sammen med Hold Norge rent. 

Sommerskolen på Goliaten 

Sammen med Drammen kommune, Drammen friluftsforum, Buskerud jeger og fisk og Konnerud IL 

orienteringsgruppa arrangerte vi en ukes sommerskole på DNT hytta Goliaten i juni. 40 elever fra 4. 

til 7. klasse deltok. To av våre ledere hadde ansvaret for opplegget og gjennomføringen. I tillegg 

skapte vi sommerjobb til tre av våre speidere og en orienteringsungdom. Gjennom uka fikk vi presen-

tert mange gode friluftsaktiviteter, og mange barn fikk nye flotte opplevelser i marka. Som ramme 

for sommerskolen brukte vi: «Anna» en fabel om klodens klima og miljø av Jostein Gaarder 

 

Speiderhytteturen 

Tredje helgen i oktober deltok vi for første gang på Speiderhytteturen med åpen Risebu. Speiderhyt-

teturen har tidligere vært konsentrert om Østmarka i Oslo, men i år var flere andre speiderhytter 

også med. Gildene stod for jobben med å holde Risebu åpen, servering av blå vafler og informasjon 

om speidergruppa og hytta. Flere speidere fra Oslo-området og noen lokale familier var innom på be-

søk. På søndagen fikk vi også besøk av Ane Nørstebø fra speiderstyret. Det lages egne årsmerker for 

Speiderhytteturen, og egne hyttemerker. 
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JOTI 

Samme helg som speiderhytteturen arrangerte våre rovere JOTI i kirken. Hele helgen satt de ved da-

tamaskinene, spilte, pratet med speidere i resten av verden og løste ulike oppgaver. For speiderne er 

dette en fantastisk helg, den skaper samhold og fellesskap. I år deltok også to av våre rovere som er 

utenbys på jobb og studier, så det var kontakt både med Bergen og Trondheim. 

 

 

Fredslyssamling 

Første søndag i advent arrangerte Gildene fredslyssamling i Metodistkirken. 

Våre rovere hadde skrevet årets fredslysbudskap, og deltok også på arrange-

mentet. Småspeiderne hadde laget fredsduer som pyntet opp benkene i kir-

ken. 

 

 

 

 

 

 

Grøtfest og fakkeltog 

Siste tirsdag i november deltok gruppa på kretsens fakkeltog og grøt-

fest sammen med ca. 200 andre speidere, foreldre og andre interes-

serte.  

 

Årets to speidergudstjenester og 17.mai arrangementet ble avlyst 
grunnet smittesituasjonen i forhold til pandemien. 
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Austadmarka naturreservat 

17. desember vedtok regjeringen etableringen av 
Austadmarka naturreservat. Verneområdet omfat-
ter som kartet viser området rundt Risebu, og vi er 
dermed sikret et flott område å drive våre aktivite-
ter i. Vi kan fortsatt drive våre aktiviteter rundt 
hytta, hente oss ved i en radius rundt hytta og 
bruke skogen som tidligere. I forbindelse med 
etableringen har vi søkt Statsforvalteren om en 
plakat med kart over området og vernebegrunnel-
sen til å sette opp på hytteveggen  

 

Som tidligere nevnt har opprettelsen av verneområdet gjort at vi har adoptert området og stiene inn 

til hytta som vårt ryddeområdet de neste tre årene. Dette er i samarbeid med «Hold Norge rent» og 

gir oss inspirasjon til å ha ryddeaksjoner i området. Det å ta et spesielt ansvar for dette området er 

en konkret måte å ta samfunnsansvar på for både speidere og ledere. 

 

b. Flokken (småspeiderne) 

Våren 2021 var det ingen aktivitet i flokken, det var ikke enkelt å rekruttere til aktiviteter med stenge 
smittevernkrav. Sent på høsten startet vi opp med tre småspeidere og klarte å ha utemøter med dem 
resten av året. 

Ledersituasjon: Wenche har vært FL 

  Øvrige ledere i gruppa har også deltatt i flokkarbeidet gjennom høsten 

 

c. Troppen 

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

Antall speidere: Ved inngangen til 2021 var det registrert 9 medlemmer i troppsalder; ved utgangen 
av året var antallet nede i 6.  I praksis har det høsten 2021 ikke vært drift i troppen. 

Vi hadde to patruljer i troppen frem til sommeren: Bever og Nebbdyr.  

Aktiviteter: Det er speidermøter hver torsdag på speiderhuset Aron. Fra høsten 2021 har nesten hele 
troppen gått over I roverlaget, og vi har ikke hatt en fungerende tropp. De to eldste I troppen har 
startet i roverlaget og de to yngste i troppen fungerer sammen med flokken, med litt egen tilretteleg-
ging av program. 

Årets leir var Agenda 21, som skulle være landsleir for NSF. Grunnet pandemien ble den desentrali-

sert og vi deltok på Agenda Kvernmoen 21 sammen med 10 andre mindre speidergrupper fra Oslo, 

Romerike og Stavanger. Troppen deltok med en leder og åtte speidere, pluss tre kombinerte le-

dere/gildespeidere som hadde ansvaret for intendanturet. 

Foreldrekontakt: Vi har hatt løpende kontakt med foreldrene I forhold til smittevern og muligheter til 
å gjennomføre de ulike arrangementene.  
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d. Førerpatruljen Klatremus 

Har ikke vært i aktivitet i 2021. 

 

e. Roverlaget Den gule nøtt 

Ledersituasjonen: Christoffer er lagleder. 

Antall rovere: Roverlaget hadde 7 medlemmer ved inngangen til 2021 og 10 ved årets slutt.   

Aktiviteter: Roverlaget har hatt 17 rovermøter og 1 tur til Risebu i år. I tillegg deltok roverne på grup-
pearrangementene og var den drivende kraften for JOTI-helga. 

Roverlaget fikk seg på våren endelig en leirkasse og til leiren fikk de malt og dekorert den. Lagleder 
formidler videre at på vårparten var aktivitetsnivået i Den Gule Nøtt ikke særdeles imponerende, 
men det tok seg virkelig opp på høsten når roverlaget doblet i størrelse, takket være inntog fra trop-
pen, og smitten i samfunnet samtidig sank. Oppmøtegraden har derimot vært noe varierende. På 
høsten har vi jobbet med naturkjennskap, drevet med rollespill og hatt roadtrip til Fjell, blant annet. 
Vi dro også på tur til Risebu, og arrangerte JOTI. På tampen av året la vi planer for et roverlagspro-
sjekt, vi gleder oss til det og mere inn i 2022. 

Tre rovere og en leder deltok på NSF rovertreff i Stavanger på høsten. 

 

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

Lederkurs: Ingen av våre ledere har deltatt på lederkurs I 2021. 

Aktiviteter: Gjennom året har vi avholdt 11 ledermøter og hatt 2 strategisamlinger: Planleggingsdag 
på Aron i februar og tur på hytta til KFUK speiderne i august. I tillegg er Ugle drivkraften i rehabilite-
ringen av Risebu, og har arrangert en idedugnad om hva som er behov på Risebu. 

Lederdugnad (flagging): Også dette året har vi klart å ha flagging ved Fjell og Galterud skoler. Selv om 
det fremdeles er litt ujevnt fordelt hvor mange dager den enkelte tar, så var de fleste med og gjorde 
en innsats i flaggdugnaden i 2021. 

 

g. Samarbeid med Drammen MS SGG  
Gjennom året har vi hatt flere arrangement hvor vi har samarbeidet med 

Gildene. Det største er kanskje rehabiliteringen av Risebu, og gjennomfø-

ringen av de praktiske oppgavene i den forbindelse. I tilknytning til Risebu 

har vi også startet opp et treårig prosjekt i samarbeid med Hold Norge rent, 

hvor vi har adoptert området i Austadmarka naturreservat og veiene inn til 

speiderhytta som områder vi skal holde rene for søppel med aksjoner tre 

ganger i året. I den forbindelse har vi anskaffet «Plukkposer» som benyttes 

både under aksjonene og ellers ute på tur 

. 
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7. Strategi- og rekrutteringsarbeid 
Vi har fortsatt jobbet systematisk med planlegging og strategi for speidergruppas arbeid. Vi har viet 
arbeidet med rekruttering og kommunikasjon stort fokus dette året i tillegg til planlegging av aktivite-
ter. Det har resultert i nye brosjyrer, digitale utgaver av brosjyrer, ny nettside, flere rekrutteringstil-
tak og stor aktivitet på sosiale medier for både kommune, kommunedel og egne sider.  

Strategiplanen vår har fulgt oss noen år og har følgende fem punkter: 

Vi bruker speiderprogram-
met aktivt 
 

På alle møter/turer/arrangement jobber vi aktivt med minst et pro-
grammål. Aktivitetene tilpasses den enkelte speiders nivå; alle skal 
få strekke seg litt. I løpet av et halvår skal vi være innom alle fem 
programområdene. 
 

Vi vil vokse 
 

6. Drammen MS er et kjent fritidstilbud for barn på Åssiden. Det er 
alltid mulig å invitere med en venn på speidermøtene. 
 

Klatremus – et strå høyere 
 

Førerpatruljen skal være et fellesskap der peffer og asser får påfyll 
til oppgavene i patruljene. Her planlegges og evalueres møter/tu-
rer/arrangement. 
 

Ugle viser vei 
 

Lederpatruljen skal være et fellesskap der ledere får påfyll til oppga-
vene sine. Her planlegges et allsidig program som involverer, enga-
sjerer og utfordrer speiderne. Programmet evalueres og justeres 
ved behov. 
 

Vi drar lasset sammen 
 

Alle bidrar ut fra sine forutsetninger og muligheter. Det er nødven-
dig at alle bidrar – og alles bidrag er nødvendige!  
 

 

I 2021 har vi gjort følgende ting for å bidra til å nå målene våre 

 

Vi bruker speiderprogram-
met aktivt 

Roverlaget finner sine aktiviteter i programmet, og ved planlegging 
for flokk/tropp benyttes en tilpasset versjon av programmet. Pande-
mien setter en del begrensninger på hvilke aktiviteter det er mulig å 
gjennomføre. 

Vi vil vokse Benyttet Ung fritid, frivillighet Norge, Facebook (vår egen side, siden 
for friluftsforum og siden til Åssiden bydel) for å gjøre tilbudene våre  
kjent i lokalmiljøet. Vi deltok i tillegg med arrangement på Natt i na-
turen, Speiderhytteturen, sommerskolen, friluftslivets uke og Pande-
fri (lokal oppstart etter pandemien) 

Vi er inne i kommunens satsning for Fritidskortet (en ordning hvor 
kommune og stat dekker kontingenter for barn og unge) Vi har også 
satt opp plakater på butikker etc med invitasjon til speidermøter. 

Høsten 2021 sendte vi invitasjon til alle elever i 1.-4. klasse på 
Aronsløkka skole, og i høstferien hadde vi friluftsdag med aktiviteter 
for SFO/AKS. 

Klatremus – et strå høyere Vi har ingen førerpatrulje for øyeblikket, så her har det ikke vært 
noen aktivitet i 2021. 
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Ugle viser vei Lederpatruljen arbeider med å sikre speiderarbeidet gjennom året, 
at vi kommer innom alle programområder og at speiderne opplever 
progresjon. I tillegg er de ansvarlig for alle gruppearrangement gjen-
nom året. 

Vi drar lasset sammen Samhold og samarbeid er nøkkelen til å dra lasset sammen. Spesielt i 
forhold til oppussingen på Risebu utfordres vi på dette. Her er det 
varierte oppgave og ulik kompetanse som trengs gjennom året. Skal 
vi klare det må alle delta. 

 

8. Økonomi 
Grunnet pandemien har utgiftene til drift av speidergruppa i 2021 vært forholdsvis lave. Vi har imid-
lertid hatt stor omsetning da vi var ansvarlige for intendanturet på årets leir og sommerskolen på Go-
liaten. Det vises til regnskapet for detaljene i økonomien. 

 

9. 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. Vi har også egen speiderhytte, Risebu, som vi nå reha-
biliterer. Det er noen faste kostnader knyttet til hytta, som renovasjon, feiing, festeavgift og forsik-
ringer. 

Aktivitetsnivået i gruppa ligger stort sett på samme nivå som tidligere, noe begrenset av pandemi-
situasjonen. Hovedinnsatsen legges ned i de ukentlige speidermøtene, enten de er digitale eller fy-
siske. Når det gjelder turer, har vi hatt de tradisjonelle turene våre til Risebu og en sommeravslutning 
som denne gangen var på Østre Bolærne.  

Det siste året har vi hatt en liten oppgang i medlemstallet, forhåpentligvis betyr dette at vi har nådd 
bunnen. Men medlemsvekst gir seg ikke selv. Flokken var tidligere den viktigste rekrutteringskilden til 
troppen, og det tar tid å bygge opp en ny flokk. Vi er i gang, men trenger sårt flere som vil være sam-
men med oss. Med dette som bakteppe blir de store utfordringene for speidergruppa i 2022 å fort-
sette rekrutteringsarbeidet og å gjennomføre rehabiliteringen av speiderhytta. 

 

 

 

Drammen, 28. januar 2022 

Wenche Irene Aasland 

(gruppeleder)  

 

 



Rapport eiendomskomiteen 2021  
 
Strøm og varme  
Her er det flere gledelige nyheter. Det nye varmeanlegget med varmepumpe har holdt lavere 
temperatur enn ønsket, men yter ikke noe dårligere enn det gamle, elektriske anlegget. Normalt 
klarer anlegget i dag ca. 18 grader. Det var litt ekstra kaldt i julen, men det ble funnet og løst noen 
problemer der som grunnet i en feil gjort under installasjon, og det er jo positivt i seg selv. En gledelig 
nyhet er også at anlegget enkelt kan utvides. Kirkerommet har et svært stort volum, særlig med 
tanke på takhøyden. Luften blir for stillestående til å få varmen skikkelig ut i rommet. Det er derfor 
besluttet å legge til en viftekonvektor. Den gir økt varmekapasitet i tillegg til at den stillegående 
viften skaper sirkulasjon i luften og øker anleggets evne til å varme opp rommet. Styringen blir også 
oppgradert, og Lillesalen skal nå også få bedre styring i løpet av vinteren.  
 
En annen gledelig nyhet er strømforbruket. Grunnet pandemi har kirkerommet vært brukt til alle 
slags arrangementer. Derfor har varmen vært på kontinuerlig med unntak av sommeren. Likevel har 
forbruket vært på kun 41.000 kWh. Til sammenligning har strømforbruket ligget mellom 50.000 og 
60.000 kWh tidligere, med det elektriske anlegget. Dette til tross for at det elektriske varmeanlegget 
har vært avslått i ukedagene.  
 
Vi har enda en gledelig nyhet å komme med, og det er strømprisen. Ja, i disse tider er det ganske 
unikt at strømprisen er en gledelig nyhet. Strømprisen var ganske høy sist vinter også. Takket være 
en usedvanlig god strømavtale vi har fremforhandlet hadde vi et pristak på 39 øre/kWh. Denne 
vinteren har strømprisene vært enda verre, helt oppe i flere kroner/kWh. I desember var snittprisen 
2,24 kroner/kWh. Vår makspris denne vinteren har vært på 69 øre!  
  
 
Brannvern  
Vi har hatt et utdatert brannanlegg. Brannmelderne hadde gått ut på dato og ledelyssystemet 
fungerte ikke som det skulle og var modent for utskiftning. Brannmeldere og ledelyssystem er 
gjennom året oppgradert. Pipe i 104 er gammel og trenger vedlikehold. Vi har fått pålegg om å 
utbedre pipe. Dette er noe vi vil se på i 2022. 
 
 
Elektrisk anlegg  
I forbindelse med lys som lever litt sitt eget liv har det vært gjort en gjennomgang av deler av det 
elektriske anlegget. Det er strammet skruer, byttet ut koblinger og koblet om lamper for bedre ytelse 
på lyset. Videre fremover vil arbeidet med gjennomgang og oppgradering av koblinger fortsette slik 
at vi har et trygt elektrisk anlegg. Det vil videre også legges opp strøm til nytt oppsett med 
streamingutstyr, skjermer og konferanseutstyr som Martin jobber med i kirkerommet, noe som 
muliggjør at man kan kombinere fysiske og digitale møter, som temakvelder, bibelgrupper etc. samt 
streame Gudstjenester. I forbindelse med oppkobling av både slikt utstyr og mer stabil tilkobling av 
varmeanlegg er også nettverket i kirken oppgradert med ny trådløs router. Den gamle løsningen var 
svært ustabil. Merk at ny router har nytt passord som blir tilgjengelig på samme sted som det gamle 
passordet. Ta evt. kontakt med Daniel på tlf. 40496000.  
 
 
Utleie  
Tidligere utleieavtale med en afrikansk menighet fredager og søndager er avsluttet som følge av 
utestående betalinger, og blir erstattet av en ny avtale med en annen menighet. Ny leieavtale 
signeres i disse dager. Utleie av lokalene i 104 til Hindu-menigheten fortsetter inntil videre. De er på 



utkikk etter større lokaler, så vi vet ikke hvor lenge de blir værende. Utleie av leilighetene i 104 
fortsetter som før.  
 
Øvrig arbeid  
Gjennom året har det vært en god innsats på vedlikehold. Alt fra å reparere vaskemaskin for 
leietakere til storrengjøring av kirkerommet.  
 
 
Videre arbeid  
Gjennom 2022 jobbes det med noen oppgaver som nevnt tidligere i rapporten. I tillegg vil det 
fortsettes på oppgaver vi ikke rakk i 2021, eller som trenger fortsatt fokus:  
 
- 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. 
- Utarbeide oversikt over nødvendig og ønskelig vedlikehold og oppgraderinger på kort og lang sikt. 
- Utforske utleiemuligheter. 
- Lakke dør mot bakgården samt alterringen.  



Metodistkirken i Drammen og hvordan vi vil leve sammen i fellesskap 
Enstemmig vedtatt av menighetsrådet 05.01.2022 

METODISTKIRKEN I DRAMMEN  
 
«En levende og inkluderende menighet med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.» 
 
I Drammen metodistmenighet er det blant både frivillige og ansatte, uenighet om ekteskapssyn og også 

mange andre teologiske og praktiske spørsmål. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å leve i og med denne 

uenigheten, i kjærlighet, omsorg og respekt for hverandre og alle mennesker.  

 
I Drammen metodistmenighet stilles det ikke krav til at vi alltid må ha tydelige meninger og svar. Vi har 
plass for både tro og tvil. Det er lov å undre seg, det er lov å være på vei. Det er lov å mene at mange 
spørsmål er vanskelige. Uenighet skal ikke skape konflikter i vårt fellesskap, men tvert imot være en kilde til 
hverandres oppbyggelse. Den kristne samtalen blir i metodistisk tradisjon sett på som et nådemiddel, og 
det er nettopp når vi i gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre, kan samtale om vanskelige temaer 
som vi ikke er enige om, at vi utvikler oss. Uenighet driver teologi, kirke og menighet fremover. Vi lærer av 
hverandre. 
 
Drammen metodistmenighet skal ha rom for alle, uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, sosial klasse, teologisk 
ståsted, seksuell orientering, funksjonsevne eller bakgrunn. Gud elsker alle mennesker, og vi er alle skapt i 
hans bilde. Vi ser på ulikheter som en velsignelse, og som et vitnesbyrd om Guds uendelige mangfold. 
 

Vi erkjenner at det alltid vil finnes temaer hvor uenigheten kan oppleves ekstra smertefull, samtidig som vi 

kan ha ulike oppfatninger av hvilke temaer som berører oss mest. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper 

alt, tåler alt. Vi tror at den kjærligheten vi har til Gud og til hverandre, alltid vil bygge broer oss imellom.  

 

Teologisk sett, anser vi ikke uenighet i spørsmålet om likekjønnet ekteskap som en grunn til å bryte det 
gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet. Vi ønsker å feire gudstjeneste og nattverd sammen på tvers 
av ulike syn, og vi anerkjenner hverandre fullt ut som oppriktige kristne.  
 
Ulike syn skal få lov til å komme til uttrykk i menighetens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse, 
og dette skal skje på en omsorgsfull og respektfull måte. 
 
To likestilte syn betyr ikke at vi må mene at begge syn er like rett. Det er fremdeles rom for å mene at det 
kun er det ene synet som er rett, men at vi kan være uenige om hvilket syn det er. 
 
Vi ønsker å gi rom for absolutt alle, det inkluderer også de på begge sider som mener at kirken aldri burde 
fatte et vedtak om to likestilte syn. 
 
Vi vil alltid og i alle situasjoner, legge vinn på å snakke godt om hverandre, og ikke tillegge hverandre skjulte 
motiver, eller beskylde hverandre hverken for å ha et dårlig menneskesyn eller for å være lite bibeltro. 
 
Ingen skal presses til taushet i en åpen, modig og inkluderende menighet som vår. Det er mulig å snakke for 
sitt eget syn uten å fordømme andres, og vi vil oppmuntre hverandre til nettopp det. 
 
 
Noen praktiske konsekvenser 
To av samme kjønn som ønsker å gifte seg i Metodistkirken i Drammen, skal få lov til det. 

Alle par som ønsker å gifte seg hos oss, skal alltid kunne kjenne seg trygge på å bli møtt med kjærlighet, 

omsorg og respekt når de henvender seg til vår menighet. 

Både ordinerte og legfolk skal ha like stor frihet til å gjennomføre eller delta i - som til å ikke gjennomføre 

eller delta i - vigsel og velsignelse av likekjønnede. 

Vi vil anbefale skikkede kandidater til den ordinerte tjeneste uavhengig av ekteskapssyn. 

 



STATISTISK SEKRETÆR MENIGHET:
MEDLEMSSKAPSRAPPORT Drammen

KALENDERÅRET 2021 ANTALL

37 DØPT
38 EKSAMINERT I ÅR

BEKJENNENDE MEDLEMMER: Sendes via e-post til statistisk sekr. og tilsynsprest
39 MEDL. 31.12.2019: 115 *)
40 OPPTATT +
41 INNFLYTTET 1 +
42 FLYTTET 2 - INNSENDELSFRIST: 10. FEBRUAR 2022
43 UTMELDT 1 -
44 STRØKET - *) Vær nøye med at denne stemmer med
45 DØDE 2 -    forrige innsendte skjema.)
46 MEDL. 31.12.2020: 111 =

DØPTE MEDLEMMER:
47 DØPTE MEDLEMMER U. 18 ÅR 34 +
48 DØPTE MEDLEMMER O. 18 ÅR 187 +
49 I FORB. MEDLEMSKAP U. 18 ÅR +
50 I FORB. MEDLEMSKAP O. 18 ÅR +
51 UTMELDT
52 STRØKET
53 DØDE 5
54 SAMLET METODISTBEFOLKNING: 332 =

55 ASSOSIERTE MEDLEMMER
56 LOKALPREDIKANTER
57 TOTALT ANTALL GUDSTJ.BESØK 727
58 GJ.SNITT PR. GUDSTJ. 28
59 VIGSLER 1

60 REGELMESSIGE DELTAKERE 115
61 TOTAL KONTAKTFLATE 600
62 SMÅGRUPPEDELTAKERE 10
63 ANTALL MED FRIVILLIGE VERV 36
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Årsegnskap ifjor Årsbudsjett Årsregnskap Avvik ift budsjett
 

Avvik ift ifjor Budsjett neste år 

Side: 1/3Lørdag 15. Jan 2022 15:54Resultatrapport for Metodistkirken i Drammen
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

Årsrapport - Metodistkirken Drammen Periode: 12 2021

Offer

24 519,00 75 000,00 4 400,00 -70 600,00 -20 119,00     3000 - Ukebidrag 30 000,00

17 898,00 40 000,00 16 041,00 -23 959,00 -1 857,00     3010 - Løskollekter 20 000,00

204 000,00 200 000,00 238 680,00 38 680,00 34 680,00     3020 - Gaver med skattefradrag 225 000,00

119 565,16 115 000,00 140 278,60 25 278,60 20 713,44     3150 - Øvrige gaver og inntekter 130 000,00

365 982,16 430 000,00 399 399,60 -30 600,40 33 417,44 405 000,00 Sum Offer

Offerdager

31 250,00 30 000,00 18 300,00 -11 700,00 -12 950,00     3100 - Våroffer 30 000,00

40 170,00 40 000,00 53 572,00 13 572,00 13 402,00     3110 - Høstoffer 40 000,00

71 420,00 70 000,00 71 872,00 1 872,00 452,00 70 000,00 Sum Offerdager

Offer til andre

5 650,00 15 000,00 14 790,00 -210,00 9 140,00     3430 - Innkommet til misjonsprosjekt 15 000,00

0,00 15 000,00 1 350,00 -13 650,00 1 350,00     3440 - Innkommet offer til andre 15 000,00

5 650,00 30 000,00 16 140,00 -13 860,00 10 490,00 30 000,00 Sum Offer til andre

Inntekter Kirkenytt

4 500,00 2 000,00 5 600,00 3 600,00 1 100,00     3500 - Menighetsbladet - gaver 2 000,00

9 250,00 13 000,00 7 350,00 -5 650,00 -1 900,00     3510 - Menighetsbladet - annonser 7 500,00

13 750,00 15 000,00 12 950,00 -2 050,00 -800,00 9 500,00 Sum Inntekter Kirkenytt

Utleieinntekter

215 800,00 214 800,00 200 233,00 -14 567,00 -15 567,00     3610 - Husleie Tordenskioldsgt. 104 214 800,00

19 779,00 20 000,00 0,00 -20 000,00 -19 779,00     3630 - Diverse utleie 102 50 000,00

55 000,00 60 000,00 45 000,00 -15 000,00 -10 000,00     3640 - Øvrig utleie 104 30 000,00

290 579,00 294 800,00 245 233,00 -49 567,00 -45 346,00 294 800,00 Sum Utleieinntekter

Øvrige inntekter

2 711,00 40 000,00 3 409,00 -36 591,00 698,00     3520 - Inntekter Formiddagstreffet 0,00

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

25 000,00 0,00 79 700,00 79 700,00 54 700,00     3730 - Gaver fra fond 0,00

135 000,00 150 000,00 242 361,11 92 361,11 107 361,11     3900 - Kommunale tilskudd 200 000,00

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

94 050,00 60 000,00 82 121,00 22 121,00 -11 929,00     3940 - Refusjoner 85 000,00

256 761,00 285 000,00 407 591,11 122 591,11 150 830,11 295 000,00 Sum Øvrige inntekter

1 004 142,16 1 124 800,00 1 153 185,71 28 385,71 149 043,55 1 104 300,00 SUM ORDINÆRE INNTEKTER

Lønnsutgifter

-443 574,83 -330 000,00 -341 607,83 -11 607,83 101 967,00     5000 - Lønn pastor -340 000,00

-47 700,00 -45 000,00 -49 400,00 -4 400,00 -1 700,00     5010 - Lønn andre -45 000,00

-3 600,00 -10 000,00 -14 000,00 -4 000,00 -10 400,00     5020 - Honorarer til musikere og andre -10 000,00

-69 393,71 -56 700,00 -54 176,39 2 523,61 15 217,32     5180 - Avsatt feriepenger -38 000,00

-9 784,42 -8 000,00 -7 638,80 361,20 2 145,62     5182 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger -5 400,00

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

-70 600,32 -57 700,00 -59 932,02 -2 232,02 10 668,30     5400 - Arbeidsgiveravgift -48 000,00

-43 708,00 -26 300,00 -28 222,00 -1 922,00 15 486,00     5520 - Arbeidsgiverpremie pensjon, med arb.avg. -24 000,00

-7 140,00 -4 500,00 -5 268,00 -768,00 1 872,00     5521 - Arb.giv.premie gruppeliv, med arb.avg. -3 700,00

39 252,00 0,00 34 052,00 34 052,00 -5 200,00     5522 - Motkonto gruppe 552 0,00

-34 728,00 0,00 -27 768,00 -27 768,00 6 960,00     5523 - Arb.giv.pr. pensj. beregnet av lønn 0,00
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Avvik ift ifjor Budsjett neste år 

Side: 2/3Lørdag 15. Jan 2022 15:54Resultatrapport for Metodistkirken i Drammen
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

Årsrapport - Metodistkirken Drammen Periode: 12 2021

-5 040,00 0,00 -6 820,00 -6 820,00 -1 780,00     5524 - Arb.giv.pr. gruppeliv beregnet av lønn 0,00

516,00 0,00 536,00 536,00 20,00     5525 - Skattepl.del av yrk.fors. bet. av arb.g. 0,00

-2 509,00 0,00 -2,00 -2,00 2 507,00     5530 - Medlemspremie pensjon, uten arb.avg. 0,00

-504,00 0,00 -105,00 -105,00 399,00     5531 - Medlemspremie gruppelivsavtalen, uten arb.avg. 0,00

-1 908,00 -1 200,00 -2 020,00 -820,00 -112,00     5600 - Yrkesskadeforsikring -1 250,00

-250,00 -450,00 -640,00 -190,00 -390,00     5610 - Reiseforsikring iht basis -400,00

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

-5 640,00 -5 000,00 -5 810,00 -810,00 -170,00     6711 - Avis iht basisavtale -9 400,00

-6 000,00 -12 000,00 -8 500,00 3 500,00 -2 500,00     6750 - Telefon -12 000,00

-521 816,28 -560 250,00 -579 022,04 -18 772,04 -57 205,76 -540 550,00 Sum Lønnsutgifter

Tjeneste-/reiseutgifter

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

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

-3 370,00 -19 000,00 -9 000,00 10 000,00 -5 630,00     7050 - Årskonferanse / Landssamling -27 000,00

-5 650,00 -27 500,00 -9 000,00 18 500,00 -3 350,00 -35 500,00 Sum Tjeneste-/reiseutgifter

Felles administrasjonskostnader

-6 736,18 -10 500,00 -32 295,58 -21 795,58 -25 559,40     7600 - Biskopskassen -9 700,00

-2 020,85 -3 000,00 -9 688,68 -6 688,68 -7 667,83     7610 - Administrative fond -2 900,00

-18 900,00 -42 000,00 -68 592,97 -26 592,97 -49 692,97     7620 - Felleskassen -42 000,00

-12 296,00 -14 400,00 -13 340,00 1 060,00 -1 044,00     7630 - Iligning til seminaret -14 400,00

0,00 -2 400,00 -6 005,00 -3 605,00 -6 005,00     7640 - Ilikning til flyttefondet -2 400,00

-39 953,03 -72 300,00 -129 922,23 -57 622,23 -89 969,20 -71 400,00 Sum Felles administrasjonskostnader

Utgifter eiendom 102

-40 705,22 -45 000,00 -43 107,17 1 892,83 -2 401,95     6210 - Strøm 102 -55 000,00

-3 411,23 -6 000,00 -527,20 5 472,80 2 884,03     6250 - Renhold- og toalettartikler -6 000,00

-86 521,69 -30 000,00 -78 661,53 -48 661,53 7 860,16     6500 - Vedlikehold 102 -30 000,00

-81 498,00 -60 000,00 -66 255,00 -6 255,00 15 243,00     6530 - Forsikringer -60 000,00

-14 158,48 -20 000,00 -11 598,03 8 401,97 2 560,45     6540 - Kommunale avgifter 102 -15 000,00

-226 294,62 -161 000,00 -200 148,93 -39 148,93 26 145,69 -166 000,00 Sum Utgifter eiendom 102

Utgifter eiendom 104

-18 676,46 -20 000,00 -27 756,96 -7 756,96 -9 080,50     6220 - Strøm 104 -30 000,00

-9 746,25 -10 000,00 -43 463,89 -33 463,89 -33 717,64     6510 - Vedlikehold 1 etg 104 -10 000,00

-26 000,00 -20 000,00 0,00 20 000,00 26 000,00     6512 - Vedlikehold utleieboliger 104 -20 000,00

-13 643,44 -30 000,00 -32 146,89 -2 146,89 -18 503,45     6550 - Kommunale avgifter 104 -35 000,00

-103 939,00 0,00 -103 929,00 -103 929,00 10,00     6560 - Skatt av leieinntekter -65 000,00

0,00 0,00 56 621,00 56 621,00 56 621,00     6561 - Tilbakebetalt forskuddsskatt 0,00

-172 005,15 -80 000,00 -150 675,74 -70 675,74 21 329,41 -160 000,00 Sum Utgifter eiendom 104

Kontorutgifter

-754,94 -5 000,00 -2 289,38 2 710,62 -1 534,44     6700 - Kontorrekvisita -5 000,00

-1 184,80 -2 000,00 -798,00 1 202,00 386,80     6701 - Annen rekvisita (lyspærer, batterier etc) -2 000,00

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

-723,60 -9 000,00 -1 000,00 8 000,00 -276,40     6720 - Faglitteratur utenfor basisavtale -9 000,00

-22 720,00 -19 000,00 -35 586,37 -16 586,37 -12 866,37     6760 - Internett/data/lisenser -17 000,00

0,00 -1 000,00 0,00 1 000,00 0,00     6770 - Portoutgifter -1 000,00

-25 383,34 -37 000,00 -40 673,75 -3 673,75 -15 290,41 -35 000,00 Sum Kontorutgifter
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Avvik ift ifjor Budsjett neste år 

Side: 3/3Lørdag 15. Jan 2022 15:54Resultatrapport for Metodistkirken i Drammen
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

Årsrapport - Metodistkirken Drammen Periode: 12 2021

Annonseutgifter

0,00 -15 000,00 -2 553,13 12 446,87 -2 553,13     6900 - Annonser -15 000,00

0,00 -15 000,00 -2 553,13 12 446,87 -2 553,13 -15 000,00 Sum Annonseutgifter

Utgifter Kirkenytt

-12 053,00 -11 000,00 -8 532,35 2 467,65 3 520,65     7300 - Menighetsbladet - trykking -11 000,00

-6 127,80 -5 000,00 -6 344,91 -1 344,91 -217,11     7310 - Menighetsbladet - porto -5 000,00

-18 180,80 -16 000,00 -14 877,26 1 122,74 3 303,54 -16 000,00 Sum Utgifter Kirkenytt

Sendt offer til andre

-5 650,00 -15 000,00 -14 790,00 210,00 -9 140,00     7500 - Sendt til misjonsselskapet -15 000,00

0,00 -15 000,00 -1 350,00 13 650,00 -1 350,00     7550 - Sendt offer til andre -15 000,00

-5 650,00 -30 000,00 -16 140,00 13 860,00 -10 490,00 -30 000,00 Sum Sendt offer til andre

Øvrige utgifter

-1 275,50 -40 000,00 -2 146,00 37 854,00 -870,50     7320 - Utgifter Formiddagstreffet 0,00

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

-251,11 -1 000,00 -1 667,00 -667,00 -1 415,89     7700 - Diverse utgifter -1 000,00

-1 258,60 -10 000,00 -1 518,66 8 481,34 -260,06     7710 - Bevertningsutgifter -10 000,00

-10 900,00 -15 000,00 -7 592,00 7 408,00 3 308,00     7715 - Alpha-/kirkevekst -15 000,00

-2 259,00 -3 000,00 -2 150,00 850,00 109,00     7720 - Blomster -3 000,00

-6 000,00 -2 000,00 -1 000,00 1 000,00 5 000,00     7740 - Evangelisering og diakoni -2 000,00

-21 944,21 -96 000,00 -16 073,66 79 926,34 5 870,55 -31 000,00 Sum Øvrige utgifter

-1 036 877,43 -1 095 050,00 -1 159 086,74 -64 036,74 -122 209,31 -1 100 450,00 SUM ORDINÆRE UTGIFTER

-32 735,27 29 750,00 -5 901,03 -35 651,03 26 834,24 3 850,00 DRIFTSRESULTAT

Rente-/finansposter

143,00 100,00 144,00 44,00 1,00     8070 - Annen finansinntekt 100,00

-2 311,00 -1 500,00 -3 316,65 -1 816,65 -1 005,65     8170 - Bankgebyr og annen finanskostnad -1 500,00

-2 168,00 -1 400,00 -3 172,65 -1 772,65 -1 004,65 -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

43 563,07 0,00 18 667,94 18 667,94 -24 895,13     8600 - Overføring avsetninger 0,00

-8 659,80 0,00 0,00 0,00 8 659,80     8800 - Årsresultat 0,00

34 903,27 0,00 18 667,94 18 667,94 -16 235,33 0,00 Sum Overføringer/avsetninger

32 735,27 -1 400,00 15 495,29 16 895,29 -17 239,98 -1 400,00 SUM EKSTRAORDINÆRE POSTER

0,00 28 350,00 9 594,26 -18 755,74 9 594,26 2 450,00 ÅRSRESULTAT

0,00 28 350,00 9 594,26 -18 755,74 9 594,26 2 450,00 Kontrollsum
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Inngående
balanse januar 

Bevegelse Utgående
balanse 

   

Side: 1/1Lørdag 15. Jan 2022 15:59Balanserapport Metodistkirken
Firma: Metodistkirken i Norge Drammen Menighet

IB, Bevegelse, UB Periode: 12 2021

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

19 Bankinnskudd

931 103,29 1 213,04 932 316,33     1910 - 2220.27.95335 Sparebanken Øst - Driftskonto

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

0,00 9 595,65 9 595,65     1940 - 2220.28.31455 Sparebanken Øst - Koret

20 826,00 -14 756,00 6 070,00     1950 - 2220.27.95327 Sparebanken Øst - Skattetrekkskonto

951 929,29 -3 947,31 947 981,98 Sum 19 Bankinnskudd

5 839 650,29 -3 947,31 5 835 702,98 SUM EIENDELER

20 Egenkapital

-5 234 069,13 0,00 -5 234 069,13     2000 - Egenkapital

-5 234 069,13 0,00 -5 234 069,13 Sum 20 Egenkapital

21 Avsetninger

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

-377 532,21 98 367,94 -279 164,27     2190 - Avsatt til eiendom

-39 350,00 -9 593,65 -48 943,65     2194 - Avsatt til ungdoms- og korarbeid

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

0,00 -79 700,00 -79 700,00     2196 - Avsatt til "Kirke på nye måter"

-467 262,06 9 074,29 -458 187,77 Sum 21 Avsetninger

24 Leverandørgjeld

-11 447,00 -6 941,21 -18 388,21     2410 - Periodisering

0,00 -28 500,00 -28 500,00     2440 - Depositum Solav Ziaee

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

-26 447,00 -35 441,21 -61 888,21 Sum 24 Leverandørgjeld

26 Ansatte gjeld

-20 491,00 15 955,00 -4 536,00     2600 - Forskuddstrekk

-20 491,00 15 955,00 -4 536,00 Sum 26 Ansatte gjeld

27 Skyldig arbeidsgiveravgift

-12 202,92 6 590,47 -5 612,45     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift

-9 784,46 2 145,71 -7 638,75     2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift

-21 987,38 8 736,18 -13 251,20 Sum 27 Skyldig arbeidsgiveravgift

29 Avsatte feriepenger

-69 393,72 15 217,31 -54 176,41     2940 - Feriepenger

-69 393,72 15 217,31 -54 176,41 Sum 29 Avsatte feriepenger

-5 839 650,29 13 541,57 -5 826 108,72 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

0,00 -9 594,26 -9 594,26 Udisponert underskudd/overskudd



Gaveinntekter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total
3000 - Ukebidrag -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                4 400,00kr      -kr                4 400,00kr        
3010 - Løskollekter -kr                -kr                -kr                -kr                2 050,00kr      -kr                3 556,00kr      -kr                1 850,00kr      3 985,00kr      1 100,00kr      3 500,00kr      16 041,00kr      
3020 - Gaver med skattefradrag 33 000,00kr    17 500,00kr    18 300,00kr    14 800,00kr    25 600,00kr    16 600,00kr    14 300,00kr    14 600,00kr    16 600,00kr    14 780,00kr    27 300,00kr    25 300,00kr    238 680,00kr    
3500 - Menighetsbladet - gaver 1 000,00kr      -kr                1 800,00kr      1 100,00kr      -kr                -kr                -kr                200,00kr         600,00kr         300,00kr         300,00kr         300,00kr         5 600,00kr        
3100 - Våroffer -kr                -kr                300,00kr         16 000,00kr    -kr                2 000,00kr      -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                18 300,00kr      
3110 - Høstoffer -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                6 000,00kr      47 572,00kr    -kr                53 572,00kr      
3150 - Øvrige gaver og inntekter 10 801,65kr    3 600,00kr      13 450,00kr    3 600,00kr      8 059,20kr      15 840,00kr    9 974,70kr      22 890,00kr    17 861,15kr    10 250,00kr    16 151,90kr    7 800,00kr      140 278,60kr    
3430 - Innkommet til misjonsprosjekt -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                1 000,00kr      1 000,00kr      600,00kr         12 190,00kr    14 790,00kr      
Sum Offerinntekter 44 801,65kr    21 100,00kr    33 850,00kr    35 500,00kr    35 709,20kr    34 440,00kr    27 830,70kr    37 690,00kr    37 911,15kr    36 315,00kr    97 423,90kr    49 090,00kr    491 661,60kr    

 kr -

 kr 10 000,00

 kr 20 000,00

 kr 30 000,00

 kr 40 000,00

 kr 50 000,00

 kr 60 000,00

 kr 70 000,00

 kr 80 000,00

 kr 90 000,00

 kr 100 000,00

 Januar  Februar  Mars  April  Mai  Juni  Juli  August  September  Oktober  November  Desember

Gaveinntekter pr måned 2021

3500 - Menighetsbladet - gaver 3430 - Innkommet til misjonsprosjekt 3150 - Øvrige gaver og inntekter 3110 - Høstoffer

3100 - Våroffer 3020 - Gaver med skattefradrag 3010 - Løskollekter 3000 - Ukebidrag



Gaveinntekter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Total
3000 - Ukebidrag 5 300,00kr      3 700,00kr      2 919,00kr      -kr                -kr                5 200,00kr      -kr                -kr                3 600,00kr      1 100,00kr      2 700,00kr      -kr                24 519,00kr      
3010 - Løskollekter 6 160,00kr      2 114,00kr      2 646,00kr      -kr                -kr                4 908,00kr      -kr                -kr                2 070,00kr      -kr                -kr                -kr                17 898,00kr      
3020 - Gaver med skattefradrag 24 000,00kr    14 000,00kr    14 000,00kr    15 500,00kr    16 000,00kr    15 500,00kr    14 500,00kr    15 500,00kr    15 000,00kr    18 000,00kr    23 000,00kr    19 000,00kr    204 000,00kr    
3500 - Menighetsbladet - gaver 200,00kr         -kr                1 800,00kr      -kr                -kr                -kr                700,00kr         -kr                400,00kr         200,00kr         1 000,00kr      200,00kr         4 500,00kr        
3100 - Våroffer -kr                -kr                -kr                10 000,00kr    15 800,00kr    -kr                -kr                -kr                700,00kr         4 750,00kr      -kr                -kr                31 250,00kr      
3110 - Høstoffer -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                40 170,00kr    -kr                -kr                40 170,00kr      
3150 - Øvrige gaver og inntekter 5 833,66kr      6 459,70kr      2 300,00kr      3 400,00kr      14 997,31kr    13 124,60kr    4 000,00kr      25 050,00kr    13 193,89kr    6 500,00kr      6 150,00kr      18 556,00kr    119 565,16kr    
3430 - Innkommet til misjonsprosjekt -kr                2 650,00kr      1 000,00kr      -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                -kr                1 000,00kr      -kr                1 000,00kr      5 650,00kr        
Sum Offerinntekter 41 493,66kr    28 923,70kr    24 665,00kr    28 900,00kr    46 797,31kr    38 732,60kr    19 200,00kr    40 550,00kr    34 963,89kr    71 720,00kr    32 850,00kr    38 756,00kr    447 552,16kr    

 kr -

 kr 10 000,00

 kr 20 000,00

 kr 30 000,00

 kr 40 000,00

 kr 50 000,00

 kr 60 000,00

 kr 70 000,00

 kr 80 000,00

 Januar  Februar  Mars  April  Mai  Juni  Juli  August  September  Oktober  November  Desember

Gaveinntekter pr måned 2020

3430 - Innkommet til misjonsprosjekt 3150 - Øvrige gaver og inntekter 3110 - Høstoffer 3100 - Våroffer

3500 - Menighetsbladet - gaver 3020 - Gaver med skattefradrag 3010 - Løskollekter 3000 - Ukebidrag



Menighetsrådet 2022-2023
Leder Martin Vestøl Gjenvalg
Prest/Daglig leder Unni Vestøl Ansatt
Legleder Hanne Thorgersen Gjenvalg
Sekretær Rebekka Vestøl Gjenvalg
Kasserer Ann Karin Thorgersen Gjenvalg (Vara/Vikar: Daniel Vestøl)
Legdelegat Rebekka Vestøl 2020-2023 (Vakanse for Unni Vestøl)
Legdelegat Berit Westad Ny 2022-2025
Legdelegat *Se note Daniel Hannestad Ny 2022-2025
1. Varadelegat Martin Vestøl Ny 2022-2025
2. Varadelegat Hanne Thorgersen Ny 2022-2025
Representant fra klubben Daniel Hannestad Gjenvalg
Misjonskontakt Ellen Bjørnholt Gjenvalg
Leder Forbønnstjeneste Monika Moholdt Gjenvalg
Leder Finans Martin Vestøl Gjenvalg
Leder Eiendom Daniel Hannestad Gjenvalg
Leder Diakoni Berit Hovland Gjenvalg
Leder Personal Monika Moholdt 2021-2024
Representant fra speiderne 
(uoffisielt medlem av styret)

Hege Berit Jæger Valgt på gruppetingets årsmøte 

Finanskomiteen
Leder Martin Vestøl Se MR

Kasserer Se MR
Daniel Vestøl Ny
Regnskapsfører

Eiendomskomiteen
Leder Daniel Hannestad Se MR
Brannvernkontakt Unni Vestøl Gjenvalg

Berit Hovland Gjenvalg

Diakonikomiteen
Leder Berit Hovland Se MR

Sissel Hovde Gjenvalg 
Inger Winge Gjenvalg
Ragnhild Ramberg Gjenvalg

Står det ikke annet, gjelder alle valg for ett  år fra og med 1. august.
Prest  og Legleder  har sete i alle komiteer og råd (sete m/møterett, ikke møteplikt).

Nominasjonskomiteens forslag til menighetskonferansen 2022

*Note: Siden vi nå har to ansatte prester, kan vi i følge kirkeordningen sende to legdelegater. 
Årskonferansen har generelt for få legdelegater. Jon-Erik Bråthen er ikke ansatt hos oss, men er pastoralt medlem 
av årskonferansen, og medlem i Drammen menighet. Burde vi da også kunne sende tre legdelegater?



Personalkomiteen
Leder Monika Moholdt 2021-2024 

Sissel Hovde 2022-2025
Jørgen Kristensen 2020-2023 
Frøydis Landsverk 2021-2024 
Legdelegat **Se note Se MR
Legdelegat Se MR
Legdelegat Se MR

Dåp- og nattverdmedhjelpere
Frøydis Landsverk Gjenvalg
Monika Moholdt Gjenvalg
Svein Winge Gjenvalg
Ragnar Sundbekken Johannessen Ny (kun i perioden nov-mars)
Narve Braut Ny (foreløpig ikke bekreftet)

Kollektører
Jan Erik Andresen Gjenvalg
Jørgen Kristensen Gjenvalg
Svein Winge Gjenvalg
Jon-Kjetil Øygard Ny

Tellere
Randi Saga Gjenvalg
Monika Moholdt Gjenvalg
Berit Hovland Gjenvalg
Emil Hovde Ny

Revisorer
Sissel Hovde Gjenvalg
Inger Winge Gjenvalg

Innkjøper Emil Hovde Gjenvalg

Leder Prest/Daglig leder Ansatt
Legleder Se MR
Berit Hovland 2020-2023 
Berit Westad 2021-2024 
Ragnhild Ramberg 2022-2025 Ny

Nominasjonskomiteen (Komite for frivillig lederskap)

Lister over organister og dåp- og nattverdmedhjelpere administreres av Personalkomiteen. 
Kirkenytt, Facebook- og nettside administreres i samarbeid mellom Prester, Menighetsrådsleder og Legleder. 
Øvrige lister (skriftlesere, blomster og dørvakter) administreres sammen med Kirkenytt.

**Note: Rebekka Vestøl (eller Martin Vestøl) møter ikke i komiteen, grunnet familierelasjon til prest.


