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                      Årsmelding 2021 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). Per Heggedal repr. 

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. 

 

 

Styringsgruppas møter 

Styringsgruppa har hatt 8 møter og behandlet 60 saker i 2021.  

 

 

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. 31.12.2021 var antall betalende medlemmer 36. 

 

  

Virksomhet og arrangement 2021 
 

Som i 2020 fikk koronapandemien betydelige konsekvenser for Fetsund Normisjon også i 

2021. I et normalår er det om lag 80-90 arrangement ved misjonshuset. I 2021 ble ikke 

virksomheten like hardt rammet som i 2020, men likevel nok til at flere arrangement ble 

avlyst og det kristne og sosiale fellesskapet redusert. I perioden med delvis gjenåpning fra 

september, kunne virksomheten forløpe tilnærmet som planlagt frem til desember da det igjen 
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ble restriksjoner.    

 

 

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. 

Det knytter seg spesielle utfordringer til barne-og ungdomsarbeidet, representert til Yngres 1 

og 2. Det er nok her vi merker ringvirkningene av pandemien sterkest. På grunn av 

vedvarende lav oppslutning etter gjenåpning, har det vært nødvendig å slå sammen de to 

Yngeslagene til ett. Statusen for Yngres har vært tema på flere møter i styringsgruppa. 

 

På årsmøtet avgir representanter for de ulike lag og foreninger en statusrapport.  

 

 

Kontingent 
 

Kontingenten for 2021 var kr. 100.  

 

 

Utleie 

 
Smittevernsrestriksjonene pga corona-situasjonen gikk merkbart utover leieinntektene også i 

2021. Av totalt 61 leieforhold på til sammen 70 dager, ble 25 (26 dager) avlyst pga 

restriksjonene. Dette medførte et tap i leieinntektene på kr. 21 300. Som året før var det igjen 

åpent for utleie fra midten av juni og ut november, mens to leieforhold i desember ble avlyst.  

 

Leieinntektene i 2021 var i følge regnskapet kr. 46 300. Dette er på samme nivå som i 2020 

da leieinntektene var kr. 47 100. 

 

Noen tall: 

Det har i 2021 vært 36 utleieforhold på totalt 44 dager. Dette er fire færre utleieforhold og tre  

færre dager enn året før.  

 

Leieinntektene utgjorde kr. 47 800. Regnskapet viser kr. 46 300.  

 

Leieprisene har i 2021 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 2021 er slik (2020 i parentes): 

 

Barnebursdager 6 (7) 

Voksen-/fam.selskap 3 (5) 

Barnedåp/navnefest 5  (3) 

Konfirmasjoner 9   (7) 

Minnesamvær 1 (0) 

Fet Quilteklubb 8  (12) 

Andre møter 4  (6) 
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Som det går fram av tidligere årsmeldinger, er bruk av Misjonshuset til andre arrangement 

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 2021 ble det vasket 17 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 mottok i 2021 kr. 400 pr gang 

hun vasket. 30 av medlemmene er med på denne dugnaden, og hver betaler kr. 200 ca hver 

10. måned.  

(Styringsgruppa vedtok på sitt møte 30. november 2021 å øke vaskepengene fra 1. januar 

2022 til kr. 500 pr gang/kr. 250 pr betalende medlem). 
 

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 2021 sørget for nødvendig vedlikehold av Misjonshuset. Foruten løpende 

arbeidsoppgaver for å holde huset i drift, er det utført betydelige vedlikeholds- og 

utbedringarbeider: 

• Det er anskaffet nye trådløse mikrofoner med tilbehør. 

• Det er installert internett. 

• Det er installert fjernvarmestyring av ovnene i lillesal, kjøkken og storsal. 

• Det er fjernet mose på nordre tak, reparert vannlekkasje og festet vannbordbeslag. 

• Kjøkkenet er oppgradert med ny oppvaskmaskin. Veggene er malt og det er lagt 

nytt tak og gulv. Det er satt opp benk i lillesalen for oppbevaring av dekketøy. 

• Nord- og vestveggen er vasket, skrapt og grunnet. Sørveggen er vasket, skrapt og 

malt. Vinduene i annen etasje er skrapt, kittet, reparert og malt. Det er videre byttet 

ut råtne stendere i inngangspartiet. 

• Viken fylkeskommune har rensket grøfta mot veien og senket avløpskummen. 

Dette arbeidet er ikke godt nok så vi må ta saken opp med Viken på nytt. 

• Postkassestativet til naboen som sto på Misjonshusets tomt er flyttet. 

• Hekken langs adkomstveien er kraftig beskåret. 

 

Virksomheten generelt og styringsgruppas arbeid 
 

Som tidligere har styringsgruppas arbeid bestått i å planlegge semesterprogram, drøfte 

eksterne henvendelser av ulik art, følge opp materielle utfordringer og føre kontroll med 

økonomien. 
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Også i 2021 har det vært krevende å planlegge arbeidet på lang sikt. Vi håper at gjenåpningen 

etter pandemien vil føre til ny vekst og økt oppslutning om arbeidet. Vi ser allerede gledelige 

tegn på at dette skjer ved flere arrangement. 

 

I Fetsund Normisjon opplever vi å ha en bred kontaktflate gjennom de ulike arbeidsgreinene. 

Vi tror at virksomheten vår er viktig når det gjelder å gjøre evangeliet kjent og kunne tilby et 

kristent og sosialt byggende fellesskap. Misjonsbefalingen er grunnlaget for arbeidet vårt. 

Den gir oss utfordringer til både lokalt og internasjonalt misjonsarbeid.  

 

 

Fetsund 11. mars 2022 

 

Styringsgruppa, Fetsund Normisjon 
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