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ÅRSMELDING 2018 
 

Året 2018 ble et trist år for laget, vi mistet vår mangeårige leder, kasserer og primus 

motor Wermund Skyllingstad den 31 oktober 2018. Men vi har brettet opp armene og 

prøvd å sette sammen et godt og variert program, som vi håper dere vil like. 

 

Modum Historielag hadde 270 betalende medlemmer ved utgangen av 2017. Pluss 

noen få vi dessverre ikke har navnene på. Disse har ikke latt seg identifisere på grunn 

av manglende navn på blanketten, til tross iherdig detektivarbeid fra økonomi-

ansvarlig og medlemsansvarlig side. Vi ber om at dere er nøye med dette. 

Det er spesielt dere som bruker DNB og Postbanken. 

 

Etter årsmøtet er Eva Gundersen leder, sekretær og medlemsansvarlig, Bjørg Randi 

Hovde nestleder, Jorunn Stubberud kasserer og økonomiansvarlig, mens resten av 

styret består av Kjell Thon, Signe Thunestvedt, Torhild Grøterud, Otto Myrvold. 

I valgkomiteen går Knut Henning Honerud ut, inn kommer Håkon Fredriksen. 

 

Styret hadde 4 møter og det ble behandlet 18 saker. Arrangementplanen ble 

gjennomført som planlagt, bare med et bytte da Hans Petter Evensen ble byttet ut 

med Ole Eivind Fuhre på grunn av sykdom. 

 

GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 2018. 

Dato Tema Deltakere 

06.02.2018 Årsmøte. Otto Myrvold: Modum HVs Historie. 45 

06.03.2018 Åsmund Pettersen minnes gamle butikker i Geithus. 110 

03.04.2018 Tone S. Steinsvik: Stiftelsen Blaafarveværket 50 år. 70 

08.05.2018 Øyvin Moen: Musikalske lyspunkter i ei mørk tid. 35 

05.06.2018 Møllemusikk ved kanalen med Inger Lise Finnerud 

m.fl. 

60 

20.08.2018 Busstur til Prøysen huset 45 

04.09.2018 Håvard Altern: Modum Ullvarefabrikk. 60 

02.10.2018 Randi Skyllingstad: Da Aage Samuelsen kom til 

Vikersund. 

80 

06.11.2018 Startet med Minnestund over Wermund Skyllingstad. 

Ole Eivind Fuhre fortalte om Vikersundbakken.  

(Hans Petter Evensen var syk.) 

44 

04.12.2018 Julemøte. Tom Brenne fortalte om juleheftene gjennom 

tidene, sang og musikk med Karin Jokerud og Arne 

Lesteberg. 

60 
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Gamle Modum: 

Tidsskriftskomiteen ga også i 2018 ut en god og variert utgave av Gamle Modum. 

Jon Mamen leder redaksjonen, som ellers består av Erling Diesen, Asbjørn Lind, 

Andreas Øvergaard og Aase Hanna Fure. En del faste trofaste skribenter bidrar i 

tillegg regelmessig. Caspersen trykkeri har skanna og laget elektroniske utgaver av de 

eldste Gamle Modum. Disse er nå lagt ut på nettsidene våre. Det betyr at utgavene fra 

1986 til 2017 er på nett. (2018 utgaven kommer på nett når 2019 utgaven er 

tilgjengelig på papir.) 

 

Dataarbeid. 

Steinar Meen er vår data-ansvarlige. Hjemmesiden blir stadig oppdatert. Møtene blir 

nå for en stor del omtalt på Facebook-siden vår i forkant og etterkant. Steinar gjør en 

fantastisk jobb. 

 

Møtekomiteen. 

Møtekomiteen gjør et glimrende arbeid med den praktiske tilretteleggingen av 

møtene på Folkvang. Utlodningen bidrar til at økonomien i laget fortsatt er god. I 

2018 besto komiteen av Brita Hjelmeset, Anne Haslestad, Gerd H. Klepzig, Aslaug 

Hovde, Birgit Bjerknes og Roar Moen, Oddbjørg R. Hellerud (hadde permisjon i 

2018) 
 

Annet: 

Fra tid til annen kommer det henvendelse om assistanse i lokalhistoriske saker. 

Det dreier seg ofte om slektsforskning, både fra USA og Sverige og Norge. Som regel 

greier vi å hjelpe folk til rette ved bruk av lokalkjente medlemmer. 

 

Styret vil takke alle som på forskjellige vis bidrar til å holde aktiviteten i gang og 

konkluderer med at også 2018 ble et godt år for Modum Historielag. Samtidig ønsker 

vi dere hjertelig velkommen til et nytt spennende år i Modum Historielag. 

 

 


