
Eva Gundersen 

Bergaveien 2, 

3360 Geithus. 

Tlf.nr 90790549 

e-post : liljatre@gmail.com 
 

 

Godt Nytt år ! 
 

Årsmelding 2020. 

Året 2020 er over å det er på tide å se tilbake på hva som har skjedd innen historielaget. 
Å det ble jo dessverre ikke så mye vi fikk gjort, før vi måtte avlyse alle møtene på grunn av Korona 
viruset. Det ble et trist, og annerledes år for oss alle. Norge og Verden skulle oppleve en pandemi, som 
stengte ned det aller meste. Å da også våre møter. Men vi fikk da holdt 2 møter. 
Årsmøte den 4 februar hvor  Steinar Meen fortalte om Lokalhistorie i Skolesekken. Og Vidar Brekke 
fortalte om boken sin Tangen fra gammel tid. 
Og den 3 mars var tittelen "For 80 år siden: skjebneåret 1940. Øivin Moen og Halvor Hartz snakket om 
hendelsene i Norge og på Modum". Så det ble i hvert fall 2 vellykkede møter. Den 18 august reiste 28 stk 
av oss på en kjempe fin tur til Sørum. Vi holdt god avstand både på bussen og i Bjørkesalen, så det gikk 
veldig fint. Men så ble det jo avlysninger igjen og ingen høst eller julemøter ble avholdt. 
 
Modum Historielag hadde 313 betalende medlemmer ved utgangen av 2020. 
 
Nytt av i år er at vi tilbyr redusert medlemskap for familie/støttemedlemskap.                                               
Kontingenten er kr 150,- for enkeltmedlemskap er som før, og kr 250,-  for familie/støttemedlem.                                                                      
Håper dette er av interesse og at kanskje flere familiemedlemmer kommer til. 
Alltid koselig med nye medlemmer i laget. 
 
Vi ser det som lite sannsynlig at vi kan ha møter i det første halvåret  av 2021. 
Derfor har vi tatt sikte på fra august og ut året. Men vi er jo ikke sikre på om det heller lar seg gjøre. Vi gir 
fortløpende beskjed på våre nettsider og Bygdeposten. 
Styret har møter på telefon om det er noe dere vil vi skal ta opp. Send inn beskjed. 
 

På nettsiden vår www.modum.historielag.org er det etter hvert lagt ut mye stoff om laget, blant annet 
møtereferater, bilder og linker. Siden har ca 4000 treff årlig. 
På vår Facebook-side er det også god aktivitet, vi har for tiden 1361 medlemmer der. Der blir det også 
fortløpende lagt ut møteinvitasjoner, møtereferater, bilder, forespørsel om slekt, medlemmene drøfter 
forskjellige lokalhistoriske temaer etc. 
Alle utgaver av Gamle Modum 1986-2019 kan bestilles for 500 kr hos økonomiansvarlig, eller for 25 kr pr 
nr (+ porto uten bygds). Gamle Modum 2020 koster 150 kr og kan kjøpes i bokhandel eller bestilles.  Ny 
pris på Modum Leksikon, det koster nå 350 kr og kan kjøpes hos økonomiansvarlig, eller på møtene om 
dere sier ifra. 

                           
 

Etter årsmøtet består styret av Eva Gundersen leder, sekretær og medlemsansvarlig, 
Tor Arne Vik  nestleder, mens resten av styret består av Signe Thunestvedt, Torhild Grøterud, Håkon 
Fredriksen. 
             

         Vennlig hilsen oss i Styret. 

 
 



Program for Modum Historielag 2020 
 
 

4 Februar Steinar Meen fortalte om Lokalhistorie i Skolesekken. Og Vidar Brekke fortalte om 
boken sin Tangen fra gammel tid. 55 stk tilstede på møtet. 

3. Mars "For 80 år siden: skjebneåret 1940. Øivin Moen og Halvor Hartz snakket om 
hendelsene i Norge og på Modum". 140 stk tilstede på møtet. 

31. Mars. AVLYST 

5. Mai AVLYST 
2. Juni AVLYST 

18.August Busstur til Sørum og Bjørkesalen. Detaljer om tid, pris og program kunngjøres senere. 
28 stk var med på turen. 

1.September AVLYST 

6. Oktober AVLYST 
3. November AVLYST 

1. Desember AVLYST 
 

 
Gamle Modum : 

Tidsskrifts komiteen ga også i 2020 ut en god og variert utgave av Gamle Modum. 
Jon Mamen leder redaksjonen, som ellers består av Erling Diesen, Aase Hanna Fure Asbjørn Lind, 
Andreas Øvergaard og Erling T.  Scheen. En del faste trofaste skribenter bidrar i tillegg regelmessig. 
Caspersen Trykkeri AS 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 2019 er på nett. (2020 utgaven kommer 
på nett når 2021 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  som vanlig 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 2020 besto komiteen av Brita Hjelmeset, 
Anne Haslestad, Gerd Helene Klepzig, Aslaug Hovde, Birgit Bjerknes, Anna Elise Fredriksen, Roar Moen 
og Håkon Fredriksen. De har alle sammen sagt at de stiller opp et år til. Og det settes stor pris på av 
lederen. 
 
Er det noen som har lyst til å være med her si ifra. 
Vi trenger noen som kan tre til når disse ikke har mulighet til å være med lenger. 
 
 

Annet : 
Historielaget støttet Halvor Hartz i forbindelse med hans flotte bok om «Modum og Sigdal under andre 
verdenskrig.» 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program for Modum Historielag 2021 
 

2 Februar AVLYST 

2 Mars AVLYST 
6 April AVLYST 

4 Mai AVLYST 
1 Juni AVLYST 

24 August Busstur til Klokkestøperiet i Tønsberg. Detaljer om tid, pris og program kunngjøres 
senere om vi kan gjennomføre turen. 

7 September Birger Moen og Per Ole Buxrud forteller om livet og butikkene fra Åmot til Bingen og 
Simostranda. 

5 Oktober Nils Henning Hontvedt foredrag om Christopher Hornsrud. 
Navn på selve programmet kommer senere. 

2 November Arnt Berget viser bilder og forteller om livet og butikkene fra Vikersund og helt opp til 
Kløftefoss. 

7 Desember Julemøte. Trine Bjørnstad. 
Pris og program kunngjøres senere. 

 
Møtene avholdes på Folkvang i Geithus, den første tirsdagen i måneden 

om ikke annet er nevnt.  De starter kl. 19,00 
 

Tillitsvalgte i Modum Historielag for 2021 
                        Styret for 2021 
Eva Gundersen, leder,sekretær og medlemsansvarlig 
Tor Arne Vik, Nestleder 
Håkon Fredriksen Styremedlem og fungerende kasserer 
Torhild Grøterud.  Styremedlem 
Signe Thunestvedt  Styremedlem 
 
Øvrige styremedlemmer tar ett år til, det setter lederen veldig 
stor pris på 

     Sluttet i styret januar 2021 
 
Bjørg Jorunn Stubberud trer til side 
grunnet sykdom 
 
Tusen takk for din flotte hjelp gjennom 
årene. 
 

                       Møtekomité 2021 : 
Birgit Bjerknes.   Brita Hjelmeset.    Anne Haslestad 
Aslaug Hovde.    Gerd H. Klepzig.   Roar Moen 
Anna Elise Fredriksen.   Håkon Fredriksen 
 
Alle sammen stiller opp dette året også, det setter leder og 
styret stor pris på. 

              Vara 2021 : 
Bård Stang.   
Torhild Grøterud 
 
De stiller opp dette året også, det setter 
leder og styret stor pris på. 

             Redaksjonen til Gamle Modum 2021 : 
Jon Mamen.     Erling Diesen.   Aase Hanna Fure 
Asbjørn Lind.   Andreas Øvergaard.   Erling T. Scheen 
 
Disse holder sine egne møter, de gjør en fantastisk jobb hvert 
eneste år. 

            Revisorer 2021 : 
Bjørn Hovde 
Marit Grimnes 
 
De stiller opp dette året også, det setter 
leder og styret stor pris på. 

                    Valgkomité 2021 : 
Arnt Berget 
Grete Bjertnes 
 
De stiller opp dette året også, det setter leder og styret stor pris 
på. 

          Andre hjelpere 2021 : 
Christoffer Bye (Regnskapsfører) 
Steinar Meen (Dataekspert) 
 
De stiller opp dette året også, det setter 
leder og styret stor pris på. 

Styret vil takke alle som på forskjellige vis bidrar til å holde aktiviteten i gang og konkluder med 
at også 2021 ble et godt år for Modum Historielag. Samtidig ønsker vi dere hjertelig velkommen 

til et nytt spennende år i Modum Historielag. 
 

Med Vennlig hilsen Styret. 
 



 
 
 

Medlemskontingent for Modum Historielag 2021 
 

Hvis det er feil på postadressa på adresselappen, vil vi gjerne ha beskjed om det til 

Eva Gundersen. Tlf. 90790549 eller e-post liljatre@gmail.com 
 

Vennligst husk å betale kontingenten innen den 20. februar 2021. 
Kontingenten  kr 150,-                                                              
Familiemedlem kr 250.- 

 
150/250 kr til konto nr. 2270.03.02087 

Husk å skrive navnet deres på innbetalingen. 
På forhånd tusen takk. 

 
Nytt av i år er Gavekort. 

Hva med å gi bort et års medlemskap på kr 150.- i gave til den som har alt ? 
 
 
 

Giro 

                                             

Medlemskontingent for Modum Historielaget 
2021 
Enkelt medlem kr 150.- 
Familie medlem kr 250.- 

 Betalingsfrist : 20.02.2021 

                  

Betalt av :     Betalt til : Modum Historielag 
                  v/ Eva Gundersen 
                      Bergaveien 2                                                                                            
                       3360 Geithus                                                                                                   
 

                                                                                                             

Kundeidentifikasjoner (Kid) Kroner     Til konto : 

  2270.03.02087 

 
 

 
 

 

 
 


