
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2020 

 

 

 

  



 

2 

 

 

 

Medlemmene i Normisjon Askim innkalles til årsmøte torsdag 

18.02.2020 klokka 19.00. 

Torgeir Flateby holder andakt under møtedelen før årsmøtet settes. 

Dagsorden for årsmøtet: 

1. Valg av dirigent 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Diverse årsmøtevalg  

a. Referent 

b. Tellekorps  

c. 2 til å underskrive protokollen 

4. Behandling av årsmelding for 2020 

5. Godkjenning av regnskap for 2020 

6. Fastsettelse av medlemskontingent 

7. Godkjenning av veiledende budsjett for 2021 

8. Orientering om Ansettelse 

9. Valg av Misjonsprosjekt 

10. Valg 

Årsmøtet velger en representant til Valgkomiteen 

11. Eventuelt 

Det er bare saker som er innmeldt fire dager før årsmøte som kan bli tatt opp til votering og 

nevnt i møtereferatet.  

Velkommen til årsmøtet. 

 

Hilsen styret 
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Årsmelding fra Normisjon Askim 2020 

Arbeidsår nr. 148 

 

Vår visjon: Normisjon Askim en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 

 

Forrige årsmøte ble holdt torsdag 13.02.2019 

FORORD 

Alle vil huske 2020, det året Koronaen slo til i mars. Dette har preget foreningens virksomhet 

og hvert enkelt medlem. Vi har forsøkt å holde aktiviteten oppe i den grad det har vært 

forsvarlig. Tross i mindre aktivitet enn normalt er vi så heldige å ha fått syv nye medlemmer, 

opprettholdt en stabil økonomi og ikke lagt ned noen aktiviteter.  

Vi planlegger hele tiden for å øke medlemsantallet og få flere aktiviteter. Normisjon Askim er 

en forening med lang historie, med et flott og stort bygg, og med plass til enda flere 

medlemmer. 

Styret ønsker å bygge foreningen ved å nære og styrke troen til det enkelte medlem, og ved å 

få med flere på møter og som medlemmer. 

 

MEDLEMMER (Ellen) 

Foreningen har pr 31.12 2020, ca. 65 medlemmer. 

Vi har dette året vært så heldige og fått flere nye medlemmer: Reidun Riseng, Aslak Hjelleset, 

Reidun Baranowski, Janet Eliassen, Sigrid Valen Senstad, Bedora (Bella) Kipal og Rune 

Nærbø. 

Olaug Kristiansen, Gunn Askerud Foldøy og Gro Korseberg døde i 2020. 

Vi minnes dem med apostelens ord: “For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg 

selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever 

eller dør, hører vi Herren til” (Rom 14. 7-8) 

 

STYRET 

Styrets sammensetning har vært: 

Dag Wengen, styreleder 

Ellen Fredriksen, nestleder 

Hans Moesgaard, sekretær 

Geir Braadlie, styremedlem 

Torgeir Flateby, styremedlem  

Tormod Ropeid, styremedlem 

Irene Smidt Brustad, styremedlem et halvt år. 

Elisabeth Torskenæs Krusinski, vara, fungerer nå som styremedlem etter Irene. 

 

Styret har i perioden hatt 16 styremøter og behandlet 119 saker. 

 

VIRKSOMHET 

Faste aktiviteter på huset: 

Soul Teens øver onsdager kl. 18.00 -19.30 

KRIK samles hver fredag (siden ktober), av og til med «After-Krik». 

Kor X øver tirsdager i ulike uker fra kl. 19.30 

Formiddagshygge tredje onsdagen i måneden kl. 11.00 
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Bønnemøte 1. fredag hver måned kl. 12.00 

Santalen har møte 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 

Hver første tirsdag i måneden har vi andaktsstund på Løkentunet kl. 18.00 

NMS har sine møter ca. hver 2. søndag i måneden 

Kveldsmøter på søndagene. Ca. 3 ganger i mnd. 

Vi har også hatt en kulturkveld. 

Kafeen leies ut til Kirkekroa 3 dager i uka 

Bibellesning i Kafeen hver mandag kl. 20.00 

Kulturkvelder, to ganger i året. 

Året 2020 ble et helt spesielt år hvor Coronavirus og forebygging av smittespredning har hatt 

avgjørende innflytelse på foreningens virksomhet. Mot slutten av året er det inngått et 

samarbeid mellom Askim menighet og Normisjon om oppstart av et ungdomsarbeid. Når det 

gjelder den aktivitet som faktisk har foregått i avdelingene vises til avdelingenes 

årsmeldinger. 

I året som gikk er det, på tross av de begrensninger som følger av Coronaen, gjennomført 

følgende møter: 

 Et felleskirkelig bønnemøte 

 Fire «vanlige» møter 

 Fire temamøter med temaene: «Vår far», «Tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre 

skyldnere», «La ditt navn holdes hellig» og «Jeg tror på jordens forvandling – om det 

kristne håp». 

 Et samtalemøte 

 To videomøter mens det var coronastengt. 

 Et misjonsmøte 

 Tre bibeltimer med temaet: Jesus i Gamle Testamente. 

 Et fellesmøte i sommer 

 En kulturkveld. Tania Michelet hadde temaet: Min trosreise – Fra Mao til Gud. 

 Et årsmøte 

 Basaren ble i år avviklet uten fysisk tilstedeværelse. Det ble i stedet lagt en stor innsats 

i å selge loddbøker. 

 Vi synger jula inn kunne ikke avvikles i kirken på grunn av restriksjoner. Takket være 

kreative ansvarlige for arrangementet, ble det i stedet avholdt i Folkeparken. Tross 

regnvær var det registrert stort fremmøte med totalt 163 tilstedeværende under  
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MISJONSPROSJEKTET 

Normisjon Askim og Askim menighet er fortsatt engasjert i et felles misjonsprosjekt. 

Misjonsprosjektet er et samarbeid med Normisjon sentralt og HimalPartner og retter seg 

spesielt mot Nepal. 

I 2020 støttet vi med kr. 50.000,- til misjonsprosjektet samt med kr. 30000.- til Normisjons 

Ytremisjon. 

Geir Braadlie gikk inn som styrets representant i Misjonsutvalget. 

ØKONOMI 

Økonomien vår er god og vi har betryggende reserver. Vi hadde trodd at dette spesielle året 

vill gi negative utslag, takket være trofaste givere og reduserte utgifter har året gitt et 

overskudd på ca. 43 tusen. 

 

Ved nyttår var innskudd avsatt til ansettelse på ca. 53 tusen, et ungdomsfond (fra nedleggelse 

av Barne Gospel) på ca. 130 tusen og ca. 456 tusen på spare konto. 

 

Det er denne økonomiske situasjonen, som kunne muliggjøre en ansettelse. Vi har ikke lykkes 

med dette så lang, men har ikke gitt opp. Denne reserven kan komme meget godt med hvis vi 

får en ansettelse. 

 

Begge leilighetene er leid ut til stabile og greie leietagere. Dette gir en inntekt på ca 135 000,- 

kr.  

 

Styret takker alle som er faste givere og de som også har gitt andre bidrag til foreningen. 

Givertjenesten gir et betydelig og viktig bidrag, på ca 25 %, av inntektene.  

 

Av våre samlede utgifter gir vi ca. 37% til ytre og indremisjon. Det er et betydelig beløp for 

oss. Vi er glade for at vi har anledning til dette. 

 

HUSET VÅRT OG HUSKOMITEENS ARBEID 2020 

Vaktmestere og dugnadsgruppe har også i år sørget for å holde lokalene våre i stand. 

Etter innbruddet i 2019 er det satt inn flere nye dører. 

Pga coronasituasjonen ble det ikke utført noen vårdugnad. Vi håper å kunne gjennomføre det i 

2021. 

Styringssystemet for sentralfyren har ikke fungert ordentlig, og det er gjort flere forsøk på å 

utbedre dette, uten at vi kan si at det er helt i orden. 

Det har vært flere episoder med tett avløp fra leilighetene, og det har blitt satt inn en ny 

stakeluke for å ha flere muligheter til staking. 

Siden aktiviteten har vært mindre har også alminnelig slitasje blitt mindre. 

Vi får håpe at 2021 kan gi nye muligheter, og vi er glade for å ha folk til å ta tak i og utføre 

nødvendige utbedringer. 
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MEDLEMSKONTAKT 

Vi gjør kjent arrangementer på flere måter. Annonser og omtaler i avisa, SMS og månedsbrev 

til medlemmer og andre, på møter, Face book og hjemmeside (normisjonaskim.no)  Kor X 

bruker hjemmesidene aktivt og mnd-brev blir lagt ut fortløpende. 

Møter og «Vi synger jula inn» er blitt lagt ut på Youtube. Vi er med på å legge ut ukentlige 

andakter i regi av regionen. 

En takk til alle som skriver og liker & deler oss på FB. Har du noe du vil bekjentgjøre kan du 

kontakte Dag Wengen som vil ta det med i månedsbrev. Det kommer ut ca. en gang i mnd. 

 

FREMTIDIGE UTFORDRINGER 

En forening med flere unge voksne (ca 18 til 40 år) har vært vår bønn i flere år. Vi har utlyst 

en deltids stilling med sikte på å få dratt i gang et arbeid for gruppen. Vår etablerte 

givertjeneste til dette løper videre. Vi har ikke funnet søkerne aktuelle. Koronasituasjonen har 

også vanskeliggjort arbeidet. Styret har søkt hjelp hos regionen for om mulig å skaffe folk og 

en samarbeidsavtale evt. Samtalene med regionen ble videreført på et styremøte hvor vi 

prøvde å sortere i behov og muligheter. Det er ikke lett å ansette i en liten stilling til å ta 

ansvar både for unge, unge voksne og unge familier. Vi må be og arbeide videre for å finne 

løsninger for veien videre. Så får ansettelse komme når vi ser tydelig veien eller når vi finner 

en person som vi virkelig tror kan hjelpe oss videre. La oss be om å få kontakt med minst et 

par unge familier som vil være med å bygge videre sammen med oss. 

  

Vi ønsker også i året som kommer å få økt antall medlemmer. Det er mange som bruker huset 

og som ikke er medlem i foreningen, f.eks medlemmer i korene våre eller besøkende på møter 

og arrangementer. Med bevisstgjøring og engasjement fra eksisterende medlemmer og styre, 

bør vi fortsette med å få med flere medlemmer slik som i siste år. Vi må ikke bare fokusere på 

at vi blir færre, har mindre arbeid på barne- og ungdomsfronten og i mellomalderen. Også 

folk fra 60-årene og oppover trenger å møte Jesus og å få være med i et kristent fellesskap.  

 

EN STOR TAKK 

Styret takker alle som legger ned frivillig arbeid i vår forening og vi i styret setter stor pris på 

den jobben dere gjør. Vi har flotte medarbeidere i alle «gjøremål», det være seg arbeide med 

dugnadsgruppe, festkomiteer, vaktmestere, besøkstjeneste, blomsterhilsener, givertjeneste, 

misjonsarbeider, andakt på Løkentunet, basarer, kasserer, revisorer, annonsering, de som 

arrangerer temamøter og «vi synger jula inn», kulturkvelder, teknisk ansvarlig, 

formiddagstreff, lydteknikere, pianister, musikere, forsangere, bønnemøter, avisandakter og 

styreverv.  

 

Noen har sluttet i sine verv og vi takker spesielt for innsatsen de har nedlagt: 

 Irene Brustad. Styrearbeid og BD. 

 Einar Bjorvand. 15 år med avisandakter 

 Johan Seljås. Kontaktperson/leder i festkomiteen. 

 Grethe Fjelstad for mange år i formiddagshygge. 

 

Vi vi takke «vaktmester kompaniet», ikke fordi de har sluttet men fordi de er trofaste, gjør en 

fin jobb og holder huset i gang. 

 Leif Torp og Ingar Carlsen.  

 Roman Krusinski. 
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En takk også til alle medlemmer som møter trofast opp. 

 

 

EN STOR TAKK OG GUD VELSIGNE DERE ALLE! 

 

Askim, 30.01.2021 

Styret i Normisjon Askim 

 

 

      Dag Wengen 
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Årsmeldinger for undergrupper 

(Tormod) 
 

 

Side 9 Santalen 

Side 10 Kor X 

Side 11 Krik 

Side 12  Askim Soul Children 

Side 14 Løkentunet 

Side 15 Misjon 

Side 17 Formiddagstreff 

 

 

Økonomi og regnskap (Dag/Leif) 
 

Side 18 Inntekter 

Side 19 Utgifter 

Side 20 Balanse 

 

 

Valgkomiteens innstilling 2021 

Side 21 
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SANTALEN 

ÅRSMELDING FOR SANTALEN 2020. 

 

 

Santalen er en forening som ble stiftet 4. sept. 1958.  Foreningen består nå av 12 damer 

og er tilsluttet Normisjon.   

Tora Østbye er vår kontaktperson.   

Vi har hatt 9 møter i 2020, og møtene holdes på Normisjonhuset hver første tirsdag i  

måneden. 

Når vi kommer sammen, ber vi for de forskjellige misjonsprosjektene, leser i AGENDA 

3:16 og FERSKVARE, tar for oss misjonsstoff som vi finner på Internett, snakker om 

søndagens tekst, synger, spiser sammen medbrakt niste og har det hyggelig. 

I mars hadde vi besøk av Anne Ca. Degnes, og i november kom Kirsten Brandsæther og 

fortalte misjonsnytt.    

Første del av 2020 gikk kollekten på kr.   6.230 til Martin Luther College i Bangladesh. 

Andre del av året sendte vi                 kr. 23.369 til Sylhet Presbyteriansk Synode også i 

Bangladesh.     Til sammen                 kr. 29.599.    

 

 

Har du lyst til å være med i foreningen, er du hjertelig velkommen! 

 

Askim 28.12.2020 

Ragnhild Torp 

kasserer. 
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KOR-X 

Kor X – Normisjon Askims blandakor 

Forslag til årsmelding 2020 

 

Året 2020 startet med øvelse 14.1. Koret sang ved fellesmøte på Normisjon 15.2. Årsmøte ble 

avholdt 25.02, med medlemsmøte etterpå. Koret hadde fem øvelser før vi måtte avlyse videre pga 

Korona. Siste øvelse før sommeren var 10.3. Korets planlagte folketonekonsert i Askim kapell 7. mai 

ble også avlyst.  

Høsten startet med øvelse 22.9 og koronatiltak. Siste øvelse før jul 3.11. Koret valgte å ikke delta, da 

Normisjon sang julen inn i Askim Folkepark. Dette pga høyt smittetrykk i Askim. 

Korets dirigent dette året har vært Einar Fossland, pianist Ingar Carlsen. 

Koret teller 18 medlemmer. 

I styret sitter Leder Bente Løvmo, styremedlemmer: Reidun Hærås, Thor Peters, Gunnlaug Brenne 

(sekretær). I noteutvalget sitter: Svein Johansen, Ingar Carlsen, Einar Fossland, Bente Løvmo.  

Einar Fossland er korets forretningsfører, betaler regninger og fører regnskap. 

Å synge i kor er helsefremmende og gir glede og energi. 

Semesterplan ligger på www.normisjonaskim.no/Kor X 

 

På vegne av styret Bente Løvmo, leder. 

 

 

 

  

http://www.normisjonaskim.no/Kor


 

11 

KRIK 

 

Årsmelding KRIK Askim 2020 

KRIK Askim hadde samlinger hver fredag i gymsalen på Askim VGS ved starten av året. 12 

mars satte stopp for aktiviteten og samlinger. I perioden fram til mars var det imellom 6-12 

deltakere på hver samling.   

Ledergruppen for KRIK Askim møttes tidlig høst 2020 for å planlegge ny oppstart med 

treninger på tirsdags kvelder i stedet for fredag. Carl Otto Jordan, nytilsatt ungdomsarbeider 

(vikar) i Askim menighet har tatt på seg hovedansvaret for å lede og koordinere arbeidet. I 

stedet for gymsalen på Askim VGS fikk vi tildelt gymsalen på Grøtvedt ungdomsskole. En fikk 

kommet i gang med en slik samling i oktober før igjen lokalene ble stengt for utleie på grunn 

av smittevern. Det er uvisst når det blir mulig å få tiltaket i gang igjen.  

 

Magne Torbjørnsen/Carl Otto Jordan 
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SOUL CHILDREN 

Askim Soul Children 

Årsmelding 2020 

 

Dirigenter og styre 

Slik har styret vært i 2020: 

Connie Marie Dons Tvedt, styreleder 

Ingar Carlsen, styremedlem og kasserer 

Emilie Christiansen, styremedlem (frem til sommeren) 

Marita M. Solbakken, styremedlem og åndelig leder 

 

Styremøter og årsmøte 

I løpet av 2020 har det kun vært ett ledermøte på starten av året.. Dette er pga. Korona, da vi 

ikke har hatt så mye aktivitet i koret. Leder og økonomiansvarlig har hatt samtaler over 

telefon.  

12.februar hadde vi årsmøte med koret der vi snakket litt om fremtiden til koret og hva 

jentene ønsket å bruke året på. 

 

Økonomi 

Askim Soul Children har god økonomi. Regnskap 2020kommer snart. 

Vi har ikke brukt så mye penger i 2020 og har heller ikke fått så mye inn. Dette skyldes 

korona. 

 

Medlemmer 

I 2020 har 9jenteri alderen 15-19 år vært betalende medlemmer i Askim Soul Children. Flere 

av dem har vært medlemmer i mange år.Vi setter stor pris på alle de flotte barna/ungdommene 

våre. Antallet viser enfortsatt en stor nedgang i medlemstallet, og tendensen med at vi sliter 

mer og mer med rekruttering fortsetter. I dag er vi 9 medlemmer.  

 

Øvelsene og foreldremøter 

Vi følger i all hovedsak skoleåret når det gjelder øvelsene selv om vi avslutter halvårene litt 

tidligere. Øvelsene våre er 19:00 – 20:30annenhver onsdag. Grunnet korona har vi hatt svært 

få øvelser i 2020 og derfor ikke fulgt dette slavisk heller. 
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Connie Marie Dons Tvedt sørger for at det er saft og kjeks e.l. i pausene. En sjelden gang 

iblant har vi kveldsmat rett etter øvelsene. Ved noen anledninger har vi fått hjelp av noen 

foreldre hvis vi trenger noen ekstra biler til kjøring. Det har ikke vært servering mellom mars 

og desember pga korona. 

Vi har ikke hatt noe foreldremøter i 2020, pga. Korona. 

 

Sangoppdrag 

Dette halvåret har vi ikke hatt så mange oppdrag pga. Korona.. Det vi har vært med på er: 

12.januar sang vi på Normisjon på møte. 

22.desember sang vi julen inn ute i folkeparken med Normisjon som arrangør. 

24.desember sang vi i Askim kirke på julegudstjeneste klokken 11:30 

 

Informasjonskanaler 

Medlemmene blir informert om det som skjer på øvelsene, gjennom halvårsplaner og en 

Facebook-gruppe. Vi har også en egen foreldregruppe på Facebook.  

Askim, 11.januar 2021 

 

 

Marita M. Solbakken, styremedlem   

 

 

 

 

Ingar Carlsen, styremedlem    Connie Marie Dons Tvedt, styreleder 
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LØKENTUNET 

Rapport Løkentunet 2020 

 

Askim Normisjon har som vanlig hatt ansvar for andaktene på Løkentunet 1. tirsdag i 

måneden. 

Undertegnede, Bjørn Hanssen, har hatt gleden av å administrere tjenesten på vegne av 

Askim Normisjon. 

Tidspunktet for andaktene er fra kl. 18.00 og varer ca. en halv time. Forut for samlingene 

spiller jeg kjente bedehussanger på flygelet, og det fører til at noen tilhørere kommer ekstra 

tidlig, og uttrykker glede over å sitte å lytte. 

 

Året 2020 startet på sedvanlig vis, med møte i januar og februar. Tirsdag 3. mars var det på 

ny Normisjonens  planlagte andakt, men denne ettermiddagen lukket Indre Østfold 

muligheten for organiserte tilbud og besøkende på Løkentunet. 

 

Vi avventet tiden, og  håpet at dagene og som kom ville bringe nye muligheter, men 

koronautbruddet satte en omfattende og langvarig stopp for det. Beboerne har levd isolert 

med frykt for smitte av besøkende ut hele året 2020. 

Tiden og forhåpninger om kontroll på smitten vil vise hva 2021 byr av muligheter for å 

gjenoppta tilbud om andakter på Løkentunet. 

 

Takk til den trofaste gjengen som stilte til fellessang de få  gangene det var mulig. 

 

Samlingene på Løkentunet er en trivelig tjeneste og til glede for de som kommer og hører 

på. 

 

 

30/12 – 2020  

Bjørn Hanssen 
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MISJON 

Årsmelding for 2020 Misjonsutvalget 

Medlemmer dette året: 

Israelsmisjonen Kari Flateby, Det Norske Misjonsselskap Bent Reidar Eriksen, Norsk Luthersk 

Misjonssamband Bjørnar Grønbech, Normisjon Geir Braadlie, Askim Kirke Magne Torbjørnsen, 

Preben Hodt, Leder Arne Kjell Raustøl. (Irene Brustad ble erstatte av Geir Braadlie siste delen av året) 

Aktivitetene i 2020 har vært preget av begrensningene som Covid-viruset har pålagt oss. Det betyr 

ikke av misjonsarbeidet i foreningene har opphørt. Innenfor de begrensninger vi hadde har mange 

tiltak blitt opprettholdt. Et viktig element har vært møtepunkter på nettet og samlinger innenfor 

regelverket som enhver tid gjelder. Den årlige misjonsbasaren i Normisjon ble gjennomført gjennom 

et digitalt salg av lodd på nettet – og med et godt resultat.  

Misjonsutvalget gjennomførte 2 møter med til sammen 14 saker. Viktige poster i programmet var 

som følger: 

Misjonsutvalgets oppgaver: 

MISJONSUTVALGET I ASKIM MENIGHET 

Misjonsutvalget består av en representant fra de aktive misjonsforeningene innen Den norske kirke i 

Askim og representanter fra stab og menighetsråd. Utvalget supplerer seg selv og godkjennes av 

menighetsrådet. Utvalget kan invitere med en ekstra representant for den organisasjonen som har 

misjonsprosjektet og ellers benytte seg av personer med spesiell erfaring og innsikt i misjon. 

 

Misjonsutvalget har følgende oppgaver: 

• arrangere misjonsdag/er i menigheten 

• tilrettelegging av misjonsprosjektet som går på rundgang mellom 

organisasjonene, kontakt med den aktuelle organisasjonen sørger for innlegg i menighetsbladet etc. 

• utveksle erfaringer og formidle informasjon mellom foreningene 

• oppmuntre til økt engasjement for ytremisjon og dermed også økt engasjement i Askim menighet. 

Denne ordningen er lagt fram for menighetsrådet til orientering og godkjenning. 

Misjonsprosjektet 

Askim Menighet har fortsatt arbeidet med misjonsprosjektet. Dette skjer i samarbeid mellom 

menigheten og Normisjon Askim. Begge partnerne har egne samarbeidsavtaler med Normisjon 

sentralt og HimalPartner. Avtalene er gjenstand for drøfting og eventuell fornyelse fra og med 2021. 

Innholdet i avtalen går på støtte til tiltak for å styrke Mental Helse. 

Midler som er oversendt prosjektene: Askim Kirke: Kr 10 581. Normisjon Askim Kr 50 000 

Generelt om arbeidet og Covid 19 

Covid-19 pandemien førte til at Nepal ble stengt ned i mange måneder, og det ble rapportert om økt 
antall selvmord og mer vold i hjemmet. Mange nepalere som har jobbet i andre land har måttet dra 
hjem til en hverdag uten jobb. Folk har sultet og mange har lidd mye. 



 

16 

I en tid som dette er det viktig å kjenne de lokale behovene. Våre partnere har snudd seg rundt og 
funnet nye løsninger på hvordan de kan jobbe. Det har blitt opprettet krisetelefon, kurs på nettet, 
radioprogram som informerer om korona, matdistribusjon til fattige gravide og karantenesenter for 
kvinner som skal inn på transitthjemmet. Det nyskapende og kreative som ble skapt under 
pandemien, tar vi med oss videre inn i et nytt år. 

Misjonsdag 22 november 

Kristin Bøhler talte under Gudstjenesten. Misjonsorientering ved Erik Bøhler. Det var i 

utgangspunktet planlagt en misjonssamling i Normisjon på kvelden den samme dagen. På grunn av 

Corona restriksjoner ble denne samlingen avlyst. Det ble gitt en gave til Normisjon. 

Misjonsmøte 12.Januar. 

Misjonsprosjektet og Nepal var i fokus 12. januar da Kjell Halvard Flø fortalte fra en reise til 

Okhaldunga i Nepal. 

 

Arne Kjell Raustøl 
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FORMIDDAGSHYGGE 

 

ÅRSMELDING FOR FORMIDDAGSHYGGE 2020. 

 

 

I 2020 har vi bare hatt møte i januar og i februar. På første møte hadde vi interessant besøk av 

Anne Lein og Alf Johnsen som tok for seg Folkeopplysningen. Bjørn Hanssen holdt andakt.  På 

februarmøtet ble vi med Arnhild Knutsen på ei reise til Kina. Svein Christoffersen holdt andakt, og 

Liv og Bjarne Andersen sang og spilte. 

På møtene hadde vi som vanlig god bevertning, utlodning og rikelig tid til å snakke sammen. 

Lite ante vi om at det skulle bli bare disse to møtene i 2020. Pensjonistenes dag på Sjøglimt ble jo 

også avlyst. Siden nesten alle som kommer på Formiddagshygge er i risikogruppa for koronasmitte, 

har vi funnet det tryggest å avvente situasjonen, men  

Vi ser virkelig fram til bedre tider.  

Formiddagshygge har i 2020 gitt kr. 8.000 til Normisjon.  

            

Ansvarsgruppa har bestått av: Bjørn Hanssen, Liv Aandstad, Marit Svinningen,  

Grete Christensen, Grethe Dingstad, Torhild Try Jensen, Ragnhild Torp og 

Leif Torp (kasserer.) 

                                                   

     

 

Askim, 26.12.2020 

 

For Formiddagstreff 

 

Ragnhild Torp 
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REGNSKAP FOR NORMISJON ASKIM 2020  

OG BUDSJETT FOR 2021 

     

 

INNTEKTER:     

     

  Regnskap 20 Budsjett 20 Regnskap 19 Budsjett21 

Medlemskontingent 18 000 15 000 14 750 18 000 

Fast givertjeneste  98 900 110 000 108 554 90 000 

Kollekter 31 729 70 000 60 419 45 000 

Fra NMS 2 000 2 000 1 130 2 000 

Fra Formiddagstreffet 8 000 10 000 10 000 10 000 

Fra forsikringsselskap 8 303       

Julemesse 25 660 30 000 35 919 30 000 

Andre gaver /søndagssk. 39 382 4 000 28 159   

Tilbakebetalt moms. 21 643 20 000 26 302 15 000 

Utleie av lokaler   1 000 800   

Husleie leiligheter 134 400 135 000 134 600 140 000 

Fra Barnegospelen     129 034   

Kirkeoffer   4 000 2 564   

Avsetning til ansettelse 27 400   25 600   

Renteinntekter 1282 1 000 1 093 1 000 

Sum inntekter 416 699 402 000 578 924 351 000 
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UTGIFTER:     

     

  Regnskap 20 Budsjett 20 Regnskap 19 Budsjett 21 

Forsikring 24 184 24 000 22 279 25 000 

Fyringsutgifter 33 843 40 000 43 368 45 000 

Strøm 9 451 10 000 13 867 10 000 

Kommunale avgifter 20 552 6 500 4 889 10 000 

Blomster 3 529 4 000 4 944 4 000 

Matvarer 3 571 10 000 7 837 5 000 

Vedlikehold 39 636 65 000 13 168 40 000 

Annonser 15 546 18 000 20 260 17 000 

Sjøglimt 20 000 20 000 20 000   

Region Østfold 25 000 25 000 25 000 25 000 

Normisjon 14 000 14 000 14 000 10 000 

Normisjon ytremisjon 30 000 30 000 30 000 80 000 

Det nye misjonsprosjektet 50 000 50 000 50 000   

Utgifter til talere/sangere 8 500 10 000 11 530 8 000 

Vedlikehold leiligheter 160 5 000 1 154 5 000 

Revisor 4 813 2 000   2 500 

Teknisk utstyr 23 000 5 000   5 000 

Vedlikehold Kafeen     8 539   

Renhold 16 832 30 000 26 000 22 000 

Diverse utgifter 30 313 20 000 21 074 22 000 

Porto   3 500 2 736 500 

Soul Children         

Ungdomsarbeid   10 000   15 000 

Vedlikehold Kafeen         

Renter/ gebyr 161 160 217   

Sum utgifter 373 091 402 160 340 862 351 000 

     

OVERSKUDD/UNDERSKUDD 43 608    
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BALANSE     

     

  31.12.2020 31.12.2019   

Kontanter       

Innestående kapitalkonto/driftsk. 456 809 469 650   

Utestående fordringer 3 300     

Bank ungdomsfond 130 849 130 719   

Bank gaver til ansatte 53 027     

Årets overskudd   43 608   

Eiendeler       

Egenkapital 643 985 643 977   

     

     

FORDELING AV FELLESUTGIFTER    

     

  Fyring Strøm Kom. Avg.   
Brutto hele huset  72 346 26 413 52 878  
Kroa 21 703 7 362 17 486  
Leilighetene 16 800 9 600 14 840  
Normisjon 33 843 9 451 20 552  
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Velges på årsmøte 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2021 

Styreleder: 
Dag Reidar Wengen (1 år) 

 

Styremedlemmer/ikke på valg: 
Geir Braadlie (1 år) 

Hans Moesgaard (1 år) 
Torgeir Flateby(1 år) 

 

På valg: 

Ellen Fredriksen (2 år ) 

Tormod Ropeid (2 år ) 

Elisabeth Krusinski(2 år) 

Varamedlemmer: 
Liv Aandstad (1 år) 

 

ALLE ANDRE VERV 

(1 ÅRS VARIGHET) 

 

Kasserer og regnskapsfører: 
Leif Torp 

 

Revisorer: 
Dagfinn Gaarder 

Tor Arild Bergendahl 

 

Vaktmestere: 
Leif Torp 

Ingar Carlsen 

(kontakt mellom styret og dugnadsgruppa) 

 

Festkomité 1: 
Anne Kjersti Torp Halvorsen  

Kari Flateby 

Torgeir Flateby 

 

Festkomité 2: 
Arne Kjell Raustøl (kontakt) 

Tora Østby 

Ragnhild Torp 

 

Vikarer for festkomiteene: 
Grete Dingstad 

Liv Aandstad 

 

 

 

Avisandakt: 
Bent Reidar Eriksen 

Torgeir Flateby 

 

Blomsterhilsener: 
Jorunn Bjorvand  

 

Andakt Løkentunet: 
Bjørn Hanssen 

 

Misjonskontakt: 
Under avklaring. 

 

Annonsering: 
Ragnhild Torp 

 

Dugnadsgruppe: 
Jan Greibesland 

Tone Gaarder 

Dagfinn Gaarder 

 

Teknisk ansvarlig: 
Ingar Broen Carlsen 

 

Webredaktør: 
Jan Fredriksen og Dag Wengen 

 

Formiddagshygge: 
Ragnhild Torp (kontakt) 

Bjørn Hanssen 

Liv Aandstad 

Marit Svinningen 

Leif Torp 

Grete Christensen (50%) 

Torhild Try Jensen (50%) 

Grete Dingstad  

 

Kulturkveld/Åpent hus: 
Bent-Reidar Eriksen (kontakt) 

Einar Bjorvand 

Toril Bauer Hanssen m/hjelpere 

Ellen Fredriksen, Liv Aandstad og 

Elisabeth Krusinski. 

 

Til valgkomiteen: 

Velges på årsmøte 


