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                      Årsmelding 2020 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)  

Utleie- og vaskekoordinator: Einar Taranger (valgt på årsmøtet, ikke møteplikt, møter ved 

behov) 

 

I tillegg ble følgende valgt: 

 

Revisor: Tor Hugo Sørensen  

Valgkomité: Jan Petter Larsen, Randi Korsveien (sistnevnte ikke valgt på årsmøtet, men 

svarte ja i etterkant på forespørsel fra styringsgruppa). 

 

Strikkekafé har foreløpig ikke representanter i styringsgruppa. 

 

Styringsgruppas møter 

Styringsgruppa har hatt 7 møter og behandlet 46 saker i 2020.  

 

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   

Nortrim:  Kontaktperson: Per Heggedal  

Strikke-kafé:  Kontaktpersoner: Mette Larsen og Randi Korsveien 

Sangkafé:   Hovedansvarlig: Per Heggedal 

 

Medlemmer 
 

Pr. 31.12.2020 var antall betalende medlemmer 46. 

 

  

Arrangementer 
 

Da restriksjonene knyttet til korona-epidemien ble innført 12. mars, fikk det naturlig nok store 

konsekvenser for Fetsund Normisjon, i likhet med andre lag og foreninger over hele landet. I 

et normalår  er det omlag 80-90 arrangement ved misjonshuset. I 2020 vil vi anta at 

virksomheten ble redusert til en fjerdedel, utleie medregnet. Styringsgruppa har lagt stor vekt 

på å følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler. I perioder med lettelser kunne noen 
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arrangement gå som planlagt. Men Yngres 1 og 2, og Sangkafé, hadde ingen samlinger  etter 

12. mars. Vi er glade for at Bønnemøtegruppa har kunnet gjennomføre de fleste av sine 

samlinger.   

 

 

Lag og foreninger  

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

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

Husstyret. 

Syforeningen var en støtteforening for Fetsund Normisjon. Den ble etablert i 1923 og har vært 

i kontinuerlig drift i alle år. Foreningen har hatt månedlige møter i hjemmene. Syforeningen 

har et fadderbarn gjennom Normisjon. Opp gjennom årene har foreningen bidratt med 

betydelige beløp som hovedsakelig har gått til anskaffelse av nødvendige ting til 

Misjonshuset. Tidligere var det stor oppslutning om samlingene, men i de senere årene har det 

ikke vært rekrutering til foreningen og det ble derfor besluttet å avvikle denne virksomheten 

fra 1. januar 2020. Avtalen med gaver til fadderbarnet vil bli videreført så lenge det er midler 

til det. 

 

 

Kontingent 
 

Kontingenten for 2020 var kr. 100.  

 

 

Utleie 

 
Smittevernsrestriksjonene pga. Corona-situasjonen gikk hardt utover leieinntektene for 2020. 

Over 40% av leieforholdene ble avlyst pga. restriksjonene. Fra nedstengningen av landet i 

mars og fram til sommeren, ble alle leieforhold avlyst, med unntak av to mindre arrangement 

i mai. Fra juni og fram til november var det igjen åpnet for utleie, mens alle leieforhold i 

november og desember ble avlyst.  

 

Corona-situasjonen gjorde at etterspørselen av leie var betydelig mindre enn normalt. Av 

totalt 69 bestilte leieforhold på tilsammen 80 dager, kunne bare 40 gjennomføres (47 dager).  

 

Dette er 45 færre utleieforhold og 47 færre dager enn året før, som tilsvarer en nedgang på 

hhv 53% og 50%.  

 

Leieinntektene var i 2020 budsjettert til kr. 80.000, men endte på bare kr. 47.400, som er 41,5 

% lavere enn året før. At inntektsnedgangen ikke er like stor som nedgangen i antall 

leieforhold, skyldes en økning i leieprisene fra 01.01.20. 

 

Leieprisene har siden 1. januar 2020 vært kr. 1.000 på hverdager (kr. 600 for medl.) og         

kr. 1.500 for lørdager/søndager/helligdager (kr. 600 for medl.).  

 

Fordelingen av utleieforholdene i 2020 er slik (2019 i parentes): 

 

Barnebursdager 7  (32) 
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Voksenselskap 1 (2) 

Barnedåp/navnefest 3  (6) 

Konfirmasjoner 7   (4) 

Familieselskap 3  (4) 

Bryllupsfest 1 (0) 

Fet Quilteklubb 12  (19) 

Andre møter 6  (6) 

 

Som vi har sagt 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  

Fetsund Normisjon sine arrangementer. 

 

Vask på Misjonshuset 

I 2020 ble det vasket 21 ganger.  

Rengjøringen på Misjonshuset foretas opprinnelig på dugnad blant foreningens medlemmer. 

Etter avtale ble det imidlertid enighet om å engasjere noen til å utføre vaskingen på vegne av 

medlemmene, mot betaling. Dette gjøres av Dita Roze. Hun mottar kr. 400 pr gang.  30 av 

medlemmene er med på denne dugnaden, og hver betaler kr. 200 ca. hver 10. måned.  
 

Ikke alle medlemmer er blitt spurt om å være med på dugnaden. Er det flere som ønsker å 

være med, kan de kontakte vaskekoordinator. Jo flere som er med, jo flere er det til å dele på 

vaskeutgiftene.    

 

 

Husstyrets arbeid 

 

Husstyret har også i 2020 sørget for nødvendig vedlikehold av Misjonshuset. Foruten løpende 

arbeidsoppgaver for å holde huset i drift, kan nevnes: Vinduer og vannbord på sydveggen er 

skrapt, kittet og malt. Lekkasjer i taket er utbedret. Døra i kjelleren er reparert. Videre er det 

raket og ryddet rundt huset. Vinduer er pusset og stolene renset. Brannslukningsapparatene er 

oppgradert.  

Grensetvisten som oppsto mellom naboene til Misjonshuset i forbindelse grunnerverv til «Ny 

Gardervei» er løst gjennom flere møter i Jordskifteretten. Misjonshuset var ikke direkte part i 

saken, men Jordskifteverket ba oss møte siden vi har felles grense mot flere  av de involverte 

naboene. Grensepunktet som var fjernet i innkjøringen, ble fastsatt og markert med «Spiker i 

asfalt».   

Styret har klaget til Viken fylkeskommune på den nye adkomstveien til Misjonshuset og på 

den felles innkjøringen med naboen. Styret mente bl.a. at adkomstveien var for smal til å 

kunne betjene et forsamlingshus. Klagen ble ikke tatt til følge. Begrunnelsen var at veien var 

bygd etter vedtatt reguleringsplan. Fylkeskommunen vil komme på befaring for å se nærmere 

på en bedre tilpasning på innkjøringen til Misjonshuset. Samtidig vil vi drøfte muligheten for 

å fjerne hekken til en nabo der denne delvis henger ut i adkomstveien. 

 

 

Virksomheten generelt og styringsgruppas arbeid 
 

Å ikke kunne samles til planlagte møter og arrangement, er naturlig nok en stor utfordring. Da 

er det desto viktigere å holde visjonen oppe, at vi som  Normisjonsforening står i en 
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spennende misjonsutfordring lokalt, nasjonalt og globalt. Vårt oppdrag er forankret i 

misjonsbefalingen, gitt av Jesus selv. 

    

Selv om 2020 på mange måter var et «stillestående» år, ønsker styringsgruppa å tenke 

fremover og legge til rette for kreativitet og nytenkning. Idéer og innspill som styringsgruppa 

kan arbeide videre med, vil være høyt verdsatt. 

  

Også i 2020 har styringsgruppas arbeid bestått i å vurdere arrangementsavvikling under 

pandemien, drøfte eksterne henvendelser av ulik art, følge opp materielle utfordringer og føre 

kontroll med økonomien.  

 

 

Fetsund 25. mars 2021 

 

Styringsgruppa, Fetsund Normisjon 
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