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                      Årsmelding 2018 Fetsund Normisjon 

 
 

 

Styringsgruppa 

Siden forrige årsmøte har styringsgruppa bestått av:  

Leder: Aage Myksvoll (valgt på årsmøtet) 

Kasserer: Knut Hodnebrog (valgt på årsmøtet, ikke møteplikt, møter ved behov) 

Åpen torsdag-komité: Randi Korsveien (valgt på årsmøtet) 

Yngres I/II: Tormod Bergerud (ikke valgt, velger selv repr.) 

Liten & Stor: Camilla Sande (ikke valgt, velger selv repr.) 

Sangkafé: Per Heggedal (ikke valgt, velger selv repr.) 

Husstyret: Øyvind Breen (valgt på årsmøtet)  

Utleiekoordinator: Einar Taranger (valgt på årsmøtet, ikke møteplikt, møter ved behov) 

 

I tillegg ble følgende valgt: 

 

Revisor: Astrid Mo Risøy  

Valgkomité: Jan Petter Larsen. Grethe Taranger sa ja på forespørsel etter årsmøtet. 

 

Syforening, Strikkekafé og TGIF har foreløpig ikke representanter i styringsgruppa. 

 

Virksomheter med kontaktpersoner/ansvarlige: 

Åpen torsdag-komité: Randi Korsveien, Per Heggedal og Birgit Borgersen. 

Yngres 1: Hovedansvarlige: Tormod Bergerud og Knut Georg Arnø 

Yngres 2:  Hovedansvarlig: Hilde Østerby   

Syforeningen:  Kontaktperson: Berit Breen 

”Liten og Stor” Kontaktperson: Camilla Sande 

Nortrim   Kontaktperson: Per Heggedal  

Strikke-kafé:  Kontaktperson: Solvor Kvebek 

Sangkafé:   Hovedansvarlig: Per Heggedal 

TGIF:                         Kontaktpersoner: Tobias Wessel og Karen Johanne Brenne 

 

Medlemmer 

Pr. 31.12.2018 var antall betalende medlemmer 56. 

 

  

Styringsgruppa 

Styringsgruppa har hatt 8 møter og behandlet 72 saker i 2018.  

 

Arrangementer 

Fetsund Normisjon  har gjennomført i mellom 80-90 arrangement i 2018. 

Det er mange bekreftelser på at enda flere mennesker er blitt kjent med Misjonshusets arbeid 

også gjennom dette året. Allsidigheten i våre tilbud gjør at vi får en bred kontaktflate. 

Og som tidligere er det vårt mål at misjonshusets arrangement skal ha en lav terskel og være 

utadrettede.   

Det er rimelig å anslå at 150-200 deltagere i "alle aldre" deltar hver måned på ett eller flere av 

våre arrangement. 
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Et nytt initiativ var Nabofesten i vårsemesteret. Den samlet fullt hus, og vi mottok mange 

gode tilbakemeldinger. Dette blir sannsynligvis ikke en årlig foreteelse, men vi ser på det som 

et initiativ som bør gjentas før eller senere. 

 

Av andre større arrangement som flere grupperinger innen foreningen har stått sammen om i 

planlegging og gjennomføring, er samlingsfest og julefest. 

Videre er det i samarbeid med Kringen arrangert seks seniortreff. På samlingene er det 

innlegg om et aktuelt tema, lunsj og andakt.  

Videre ble det arrangert Gladsangkveld i Fet kirke med Per Anders Nordengen som 

foredragsholder. Arrangementet er et samarbeid mellom menighetsrådene, Kringen, 

Gansdalen Normisjon og Fetsund Normisjon. 

  

Fra de ulike lagenes arbeid, vil vi nevne følgende: 

 

Åpen torsdag 

Møtene har hatt stabilt fremmøte. Forkynnelse og undervisning står i fokus på disse 

samlingene. På grunnlag av gode erfaringer har møtekomiteen fortsatt også med filmkveld, 

delekveld og bønnevandring, og mange har opplevd dette som positivt. Det er også god 

erfaring med å starte møtene kl. 19.00 i stedet for kl. 19.30. 

  

Yngres 1 og 2 

Barne- og ungdomsarbeidet utgjør en svært viktig del av forsamlingens arbeid. Det meldes 

om jevn og god oppslutning. Lederne melder behov for å få flere med i lederteamene. Dette er 

det nødvendig å ha fokus på fremover. 

  

Syforeningen 

Dette er en liten kvinnegruppe som samles i hjemmene én gang pr. måned. Hovedformålene 

er å dele Guds ord sammen og å støtte hovedforeningen økonomisk, først og fremst når det er 

behov for fornyelse av kjøkkenutstyr m.m. på huset. Foreningen har også et fadderprosjekt i 

Bangladesh. 

 

For liten og stor 

For Liten og stor har hatt noe varierende oppslutning i 2018. Etter en del drøfting, ble det 

konkludert med at For liten og Stor foreløpig legges ned. Men vi er åpen for at konseptet kan 

etableres igjen, hvis etterspørselen tilsier det. 

 

Strikkekafé 

På Strikkekaféen treffes damene en gang i måneden til trivsel og fellesskap i uformell prat. 

Viktige programposter er også håndarbeid og formiddagsmat. Strikkekafèen er videre 

involvert i et misjonsprosjekt ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal som støttes av Normisjon. 

Som bidrag til prosjektet kan en strikke ting til barneavdelingen ved sykehuset, dersom en 

ønsker det.     

 

Sangkafé 

Sangkafeen har hatt svært god oppslutning også i 2018 med 40 til 60 deltagere. Folk er 

fornøyde med konseptet. Et av høydepunktene er innslag fra kveldens gjest som kan være en 

sanggruppe eller en enkeltperson. Mye allsang er populært og gir god stemning. Det samme 

gjelder gryterett og kaffe. Videre avsluttes alltid samlingen med "Dagens ord".   
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Bønnemøter 

1. og 3. mandag i måneden fra kl. 20.00 til kl. 21.00, samles jevnlig en mindre gruppe i 

bønnerommet på Misjonshuset. Her meddeler en hverandre troserfaringer og bønnetemaer. 

Det er av stor verdi å kunne være sammen i bønn på denne måten. 

 

Bibelgrupper 

I 2018 er det fortsatt 5 bibelgrupper som er tilknyttet foreningen. Gruppene er forskjellige når 

det gjelder både opplegg og møtefrekvens. Mange erfarer at en slik gruppe gir mye når det 

gjelder bønnefellesskap og å dele troserfaringer. 

 

TGIF (Thank God it´s Friday)  

Denne ungdomsgruppen samles fortsatt ca. annenhver fredag på ulike steder, men også på 

Misjonshuset. Vi i styringsgruppa ser svært positivt på dette tiltaket. Gruppen sikter på 

alderen 15 år og oppover. Det er med andre ord et viktig bidrag i forlengelse av 

Yngresarbeidet. I begynnelsen av 2019 regner vi med at realiseringen av en 2-årig stilling i 

20% vil fullføres. Vi håper at engasjementet vil bidra til å styrke ungdomsarbeidet, og TGIF 

spesielt. 

 

Husstyret 

Det var en effektiv dugnadsdag i vår med godt frammøte. Det ble pusset vinduer og ordnet på 

gardinene slik at disse kan benyttes til blending av vinduene. Videre ble det skiftet knuste 

vindusruter og raket og ryddet rundt huset. Det ble også vasket og ryddet i skapene på 

kjøkkenet. Videre er det i løpet av 2018 utført diverse omfattende andre arbeider av en aktiv 

dugnadsgjeng som villig har bidratt etter behov.    

  

 

Kontingent 

Kontingenten for 2018 var kr. 100.  

 

Utleie  

Det har i 2018 vært 79 utleieforhold på totalt 86 dager. Dette er to flere utleieforhold og syv 

flere dager enn året før, et resultat vi er fornøyd med.  

 

Leieinntektene utgjorde kr 69 560, noe som ca 17 % mer enn året før. Dette utgjør en 

betydelig inntektspost for Fetsund Normisjon.   

 

Leieprisene har siden 1. januar 2018 vært kr 800 på hverdager (kr 600 for medl) og kr 1 200 

for lørdager/søndager/helligdager (kr 600 for medl). 

 

Fordelingen av utleieforholdene  i 2018 er slik (2017 i parentes): 

 

Barnebursdager 39  (37) 

Barnedåp 5  (5) 

Konfirmasjoner 5   (5) 

Minnesamvær 2  (4) 

Familieselskap 4  (5) 

Fet Quilteklubb 19  (18) 

Andre møter 5  (3) 
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Som vi har nevnt i tidligere årsmeldinger, er bruk av Misjonshuset til andre ting enn kristelig 

virksomhet populært, og huset får mye positiv omtale "på bygda". Dette tror vi gjør at den 

såkalte "terskelen" til Misjonshuset er blitt lavere, og dermed lettere for andre å bli med på 

noen av Fetsund Normisjon sine arrangementer. 

 

  

Virksomheten generelt og styringsgruppas arbeid 

Misjonshusets arbeid legger vekt på både åndelig og sosialt fellesskap. Vår primære oppgave 

er å formidle evangeliet om Jesus Kristus. Misjon er, når alt kommer til alt, vår 

hovedutfordring. 

    

Styringsgruppa ser det som viktig å koordinere arbeidet på en god og tjenlig måte. Det skal 

gis rom for kreativitet og nytenkning. Høsten 2018 ble hjemmesiden fornyet. Innholdet er 

stort sett det samme, men layout er endret og kalenderoversikten mer tilgjengelig og 

oversiktlig. 

  

Vi erfarer med glede at Normisjons medlemmer er positive og villige til å ta på seg oppgaver 

når styringsgruppa utfordrer. De menneskelige ressursene er mange og allsidige. 

Også i 2018 har styringsgruppas arbeid bestått i å ha et våkent blikk på økonomien, 

administrere fellessamlinger, drøfte eksterne henvendelser av ulik art, og følge opp materielle 

utfordringer. 

 

I 2018 er det én sak styringsgruppa viet spesiell oppmerksomhet. Det var å følge opp 

årsmøtets vedtak om å gå videre med sonderingene for en medarbeiderstilling i 20%. Målet er 

en styrking av ungdomsarbeidet, med hovedfokus på TGIF. En eventuell ansettelse måtte 

forutsette at Normisjons medlemmer ville dekke 60% av lønnsutgiftene til en slik stilling i 

form av frivillige gaver. Dette målet ble nådd, og mot slutten av året gikk det mot ansettelse i 

samarbeid med Acta/Normisjon Øst. 

 

Misjonshuset trenger kontinuerlig materielt vedlikehold. Husstyret har også i 2018 hatt et 

våkent blikk for ulike behov og utført nødvendige tiltak. 

 

2018 har vært et godt arbeidsår for Fetsund Normisjon og det er svært mye å være takknemlig 

for. Selv om noen arrangement kan ha varierende oppslutning, opplever vi jevnt over at 

medlemmene støtter godt opp omkring foreningens arbeid. Misjonshusets sentrale beliggenhet 

og stadig tilvekst av mennesker i nærmiljøet, tilsier at utfordringene er store og mulighetene 

mange 

  

For utfyllende opplysninger, viser vi til de enkelte årsmeldinger fra de ulike lag/foreninger 

under årsmøtet. 

 

 

Fetsund 14. februar 2019 

 

Styringsgruppa, Fetsund Normisjon 
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