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ÅRSBERETNING FOR 15.3.2021 – 29.3.2022 

Generelt  
Venneforeningen ble stiftet 4. november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra den 

Gernerske karveakevitt  av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene og har 

egne vedtekter.  

Inntektene består i hovedsak av medlemskontingent og deltakeravgift for arrangementer. Det er 

også noe overskudd på salg av bøker, glass og andre effekter samt støtte til kulturelle aktiviteter 

fra Anora ASA. Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no  

Foreningsverv for 2021 
Styret fikk på årsmøtet 2021 følgende sammensetningen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementskomité: Denne oppnevnes av styret og har varierende antall medlemmer.  

Valgkomité: Kirsten Aasen 

Det er jobbet mye i perioden med å få folk til valgkomité og kandidater til styreverv. 

 

Medlemskap, styre og aktiviteter 

Pr 31.12.2021 har foreningen 417 medlemmer, herunder 8 æresmedlemmer. 

Styrearbeid 

Alle styreverv er ulønnet. Styret har siden årsmøtet avholdt 9 møter, noe færre enn ellers pga. 

koronarestriksjonene. Årets samarbeidsmøte med Anora ble avholdt i april på Teams.  

En rekke aktiviteter måtte dessverre avlyses grunnet korona. Styret har blant annet arbeidet med 

følgende:  

- Medlemsverving og medlemspleie/-informasjon  

- Bruk av Facebook og hjemmesider til kommunikasjon med medlemmene.  

- Grunnet svært redusert aktivitet har støtte til kulturelle aktiviteter fra Anora uteblitt dette 

året. I henhold til tidligere retningslinjer er styret optimistisk med tanke på fremtidig støtte 

når aktivitetene igjen kommer i gang. Samarbeidet med Anora fungerer svært godt, og 

foreningens arbeid fremheves som et eksempel til etterfølgelse for andre «i bransjen».  

- Fulgt opp samarbeid med Moss by- og industrimuseum, Mosseølets Venner og 

Mossefossens Venner.   

- Samarbeidet med de to sistnevnte venneforeningene om medlemskveldene siste torsdag i 

måneden – men som dessverre utgikk denne perioden.  
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- Planlagt årets Morsavandring, både på opprinnelig dato og på utsatt dato – men denne ble 

dessverre ikke gjennomført i 2021 – for andre år på rad.  

 

Medlemsaktiviteter, representasjon og deltakelser 
Digital akevittsmaking med Atle Minothi fra Anora ble vellykket avholdt 28. mai 2021 

Morsalangs ble avholdt i slutten av august 2021. Her var vi med på planlegging og vi hadde 

stand under arrangementet ved gamle Moss Bryggeri. Her var det ca 800 deltakere som så oss. 

Det ble noen nye medlemmer i foreningen.  

Tur til Atlungstad Brenneri  9.10.21. 31 deltakere som fikk en flott omvisning, mat og drikke. 

Med løs jakke gjennom spritbyen Moss ble avholdt 28.10.2021. Her var vi også sterkt inne i 

bildet ved at vårt styremedlem Erik Sagflaat, æresmedlemmene Per Arild Simonsen og Torill 

Wyller, sammen med Ole Eide bidro med fortellinger og informasjon om hvordan Morsa 

Aquavit ble til. 

Tur til Anora ble gjennomført 19.11.2021. 26 deltakere ble med bussen til Anora hvor det ble 

servert en AT (akevitt og tonic) før omvisning og deilig mat. 

Digital akevittsmaking av juleakevitt med Anora. Gjennomført 02.12.2021. 

Medlemsaften ble endelig avholdt på Knutepunktet Vertshus den 27.01.2022 sammen med 

Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. Det var foredrag ved Finn-Erik Blakstad fra Ekeby 

Gårdsbryggeri. 

Medlemsaften ble avholdt igjen 24.02.2022 på Knutepunktet Vertshus. Med bistand fra Jan 

Kronborg kåserte Oddvar Aasen om huset vi var i, Kjellerødgården, og om bygningene rundt, 

blant annet Kong Carl Johans Hospital og Nyquistgården. 

Norske Akevitters Venner. Morsa har ingen formell tilknytning til NAV, men foreningene 

inviterer hverandre gjensidig til sine arrangementer hvis det er ledig plass.  

Andre aktiviteter 

Styret har valgt å skille ut noen arbeidsoppgaver knyttet til medlemsregister, 

kontingentinnkreving, publisering og teknisk vedlikehold av våre nettsider. Foreningen betaler 

for disse tjenestene og avlaster ved det de øvrige styremedlemmer i stor grad.  

Økonomi  
Økonomien i foreningen har vært stabil god, noe som både sikrer våre medlemsarrangementer og 

at vi fortsatt kan holde en svært lav medlemskontingent. 

Salg av Morsa Aquavit 
Vi følger med i utviklingen av salg av Morsa Aquavit. I tallene for 2021 mener vi fortsatt å 

kunne se effekten av Morsa Jubileumsaquavit som ble lansert helt på tampen av 2019. Vi må 

likevel registrere en liten nedgang sammenlignet med 2020. 

 Moss, 29.03.2022 
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