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                      Årsmelding 2019 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: Per Heggedal, Tor Breen (valgt på årsmøtet) 

Yngres 1 og 2: Tormod Bergerud (ikke valgt, velger selv repr.) 

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

Husstyret: Øyvind Breen (valgt som koordinator på årsmøtet)  

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

 

I tillegg ble følgende valgt: 

 

Revisor: Tor Hugo Sørensen  

Valgkomité: Jan Petter Larsen og Anne Breen. 

 

Syforening og Strikkekafé har foreløpig ikke representanter i styringsgruppa. 

 

Styringsgruppas møter 

Styringsgruppa har hatt 9 møter og behandlet 71saker i 2019.  

 

Virksomheter med kontaktpersoner/ansvarlige: 
Åpen torsdag-komité: Per Heggedal og Tor Breen. 

Yngres 1: Hovedansvarlige: Tormod Bergerud og Knut Georg Arnø 

Yngres 2:  Hovedansvarlig: Hilde Østerby   

Syforeningen:  Kontaktperson: Berit Breen 

Nortrim   Kontaktperson: Per Heggedal  

Strikke-kafé:  Kontaktperson: Solvor Kvebek 

Sangkafé:   Hovedansvarlig: Per Heggedal 

TGIF:                         Kontaktpersoner: Rune Aleksandersen, Tobias Wessel og Karen     

                                   Johanne Brenne. 

 

Medlemmer 
Pr. 31.12.2019 var antall betalende medlemmer 48. 

 

  

Arrangementer 
Som tidligere år har Fetsund Normisjon gjennomført mellom 80-90 arrangement også i 2019. 

Se mer om dette under «Lag og foreninger». 

Gjennom kalenderåret vil vi anta at omkring 150-200 deltagere i "alle aldre" deltar hver 

måned på ett eller flere av våre arrangement. 

 

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

planlegging og gjennomføring, er samlingsfest og julefest. 



2 

 

I samarbeid med Kringen er det også siste år arrangert seks seniortreff. På samlingene er det 

innlegg om et aktuelt tema, lunsj og andakt.  

Gladsangkvelden i Fet kirke begynner etter hvert å bli en tradisjon i mars måned. Denne 

gangen var Henrik Syse foredragsholder. Arrangementet er et samarbeid mellom 

menighetsrådene, Kringen, Gansdalen Normisjon og Fetsund Normisjon. 

  

 

Lag og foreninger  
Følgende lag og foreninger har det siste året vært virksomme i Fetsund Normisjon: 

Åpen torsdag, Yngres 1 og 2, Syforeningen, Strikkekafé, Sangkafé, Bønnemøtegruppe, 

Bibelgrupper, TGIF (Thank God it´s Friday), Husstyret. 

 

Inntrykket er at de ulike lag og foreninger har stabil oppslutning og at arbeidet drives etter et 

konsept som de fleste er fornøyd med. Rapport med detaljer fra de ulike lagenes arbeid i 

2019, vil bli gitt på årsmøtet 2020. 

 

Rune Aleksandersen ble ansatt i 20 prosent stilling som medarbeider i Fetsund Normisjon i 

februar. Stillingen var primært etablert for å styrke ungdomsarbeidet. Stillingen var finansiert 

med øremerkede gaver fra medlemmene. Normisjon Region Øst har fungert som formell 

arbeidsgiver. Fetsund Normisjon mottok månedlige fakturaer fra Regionen for kostnader 

vedrørende stillingen. Tidlig i november meddelte Rune Aleksandersen Normisjon Region 

Øst og Fetsund Normisjon at han sier opp sin stilling. Dette innebærer at han avsluttet sitt 

engasjement som ansatt ved Fetsund Normisjon fra og med 3. desember.  

 

Siden februar har Rune gjort et viktig arbeid i TGIF-sammenheng. Han har vært en betydelig 

samtalepartner blant ungdommene, arrangert turer og bidratt med planlegging. Rune har også 

deltatt på noen møter i styringsgruppa og holdt andakter på Yngres. 

 

En tid før oppsigelsen ble meddelt, vedtok styringsgruppa å opprette en prosjektgruppe som 

kan bidra til å tenke konkret omkring ungdomsarbeidet på både kort og lang sikt. Denne 

prosjektgruppen vil fortsette, og vi håper og tror at dette kan resultere i gode løsninger 

fremover. 

 

 

Kontingent 
Kontingenten for 2019 var kr. 100.  

 

Utleie 
Det har i 2019 vært 85 utleieforhold på totalt 94 dager. Dette er seks flere utleieforhold og åtte 

flere dager enn året før, som er en økning på hhv 7,5 og 9 prosent.  

 

Leieinntektene utgjorde i 2019 kr 81 000, som er ca. 16,5 % mer enn året før. Dette utgjør en 

betydelig inntektspost for Fetsund Normisjon.   

 

Leieprisene har siden 1. januar 2019 vært kr 800 på hverdager (kr 600 for medlemmer) og kr 

1 200 for lørdager/søndager/helligdager (kr 600 for medlemmer). Fra 1. januar 2020 økes 

leieprisene for ikke-medlemmer, mens de er uendret for medlemmer. 

 

Fordelingen av utleieforholdene  i 2019 er slik (2018 i parentes): 
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Barnebursdager 32  (39) 

Ungdomsbursdager 2 (0) 

Barnedåp 6  (5) 

Konfirmasjoner 4   (5) 

Minnesamvær 6  (2) 

Familieselskap 4  (4) 

Fet Quilteklubb 19  (19) 

Samværsstund * 6 (0) 

Andre møter 6  (5) 

 

Som vi har sagt i tidligere årsmeldinger, er bruk av Misjonshuset til andre arrangementer enn 

kristelig virksomhet populært, og huset får mye positiv omtale "på bygda". Dette tror vi har 

bidratt til at den såkalte "terskelen" til Misjonshuset er blitt lavere, og at det dermed er blitt 

lettere for andre enn medlemmene å bli med på Fetsund Normisjon sine arrangementer. 

 

* Barneverntjenesten har leid Misjonshuset som sted for samværsstund for forelder/barn 

 

 

Virksomheten generelt og styringsgruppas arbeid 

Vår viktigste oppgave er å formidle evangeliet om Jesus Kristus. Som Normisjonsforsamling 

står vi i en spennende misjonsutfordring lokalt, nasjonalt og globalt. 

    

For styringsgruppa er det viktig å koordinere arbeidet på en god måte. Midt i den rike 

tradisjon vi står i, ønsker vi også å legge til rette for kreativitet og nytenkning. Her tror vi at 

årsmøtet er en viktig arena, der medlemmene kan komme med idéer og innspill som 

styringsgruppa kan arbeide videre med. 

  

Det er vår erfaring at Normisjons medlemmer er positive og villige til å ta på seg oppgaver 

når styringsgruppa utfordrer. De menneskelige ressursene er mange og allsidige. Vi ser det 

som et viktig bønneemne at både naturgaver og nådegaver må komme til sin rett og få utfolde 

seg i ulike sammenhenger. I et fremtidig perspektiv ser vi ungdomsarbeidet som spesielt 

viktig.  

 

Her er det oppmuntrende å se den gode oppslutning Yngresarbeidet fortsatt har. 

Styringsgruppa er fremdeles opptatt av hvordan vi kan gi tilbud til ungdom etter 

yngresalderen. Som tidligere nevnt, er det en prosjektgruppe som vil arbeide videre med dette. 

 

Også i 2019 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. 

 

Misjonshuset trenger kontinuerlig materielt vedlikehold. Husstyret har også i 2019 tatt 

initiativ til nødvendig vedlikeholdsarbeid, både innvendig og utvendig. Det blir anlagt ny 

adkomstvei til Misjonshuset via en vei på baksiden av eiendommen. Adkomsten fra 

Faldalsveien blir stengt. I kjølvannet av dette og i forbindelse med den nye veien fra 

Garderåsen og ned til Fetsund, er det oppstått en grensetvist mellom enkelte av naboene til 

Misjonshuset og andre. Saken dreier seg om ekspropriasjon av tomtearealer til veivesenet. 

Saken var oppe i forliksmøte med befaring i vår uten at det ble enighet. Saken ender derfor i 

Jordskifteretten til sommeren. Misjonshuset er ikke direkte part i saken, men jordskifteverket 

har bedt oss møte siden vi har felles grense mot en av de involverte. 
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Misjonshusets sentrale beliggenhet tilsier at utfordringene er store og mulighetene mange. 

Flere nye mennesker har også siste året fått kjennskap til misjonshusets arbeid. Dette krever 

også, i positiv forstand, at vi er villige til å tenke nytt når det gjelder både strategi og 

møteformer. På kommende årsmøte inviterer vi igjen til en samtale om bl.a. dette. 

 

Selv om enkelte arrangement kan ha noe varierende oppslutning, har vi også i 2019 fått 

oppleve at medlemmene støtter godt opp om foreningens arbeid.  

  

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

under årsmøtet. 

 

 

Fetsund 20. februar 2020 

 

Styringsgruppa, Fetsund Normisjon 
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