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En felles hilsen fra konstituert prost Ellen Martha Blaasvær, kirkesjef John Grimsby og Nils 

Inge Haus, leder av Asker kirkelige fellesråd. 

Asker kirkelige fellesråd ble opprettet 1.1.2020, samtidig som tidligere Asker, 

Hurum og Røyken ble sammenslått til Asker kommune. 10 uker etter traff 

pandemien oss. Det ble en trang fødsel for en ny kommune og et nytt  kirkelig 

fellesråd. Den norske kirke har lang tradisjon for å gi livshjelp og omsorg i 

kriser. For en kirke å bli delvis stengt midt i en krise, er derfor i seg selv et av 

pandemiens paradokser. Tross pandemien har Kirkens feltarbeid og andre 

diakonale tiltak likevel holdt delvis åpent. I mange av de nesten 600 

gravferdene i Asker i 2021 har vi bidratt til verdighet, trøst og håp. Slik kirken 

skal. 

I det meste av 2021 kunne vi åpne delvis for gudstjenester og kirkelige 

aktiviteter og møtepunkter. Ansatte og frivillige har i denne perioden vist stor 

kreativitet for å være det vi er: en åpen, nær og tilgjengelig kirke. Slik Jesus 

lærte oss det. I et tilbakeblikk på 2021 står både det dypt meningsfulle og det 

triste for oss. Den kirkelige årsstatistikken bærer dype preg av den spesielle 

situasjonen, selv om det også finnes mange oppløftende tall og tiltak. 

Midt i det hele gjennomførte Den norske kirke i 2021 en høring om framtidig 

kirkelig organisering. Det engasjerte mange, og det er da også viktig for 

kirken å finne en organisering som nettopp kan bidra til å gjøre oss relevante 

og bruke ressursene våre på beste måte. For de fleste er imidertid en 

levende lokalmenighet og en lokal kirke det viktigste. Det skal vi fortsatt 

samarbeide om, uansett arbeidsgiverlinjer og ulike oppfatninger om forholdet 

mellom nasjonal og lokal kirke og hvem som i framtiden skal lede den. 

Asker kommune har i handlingsplan for 2022-2025 prioritert å investere i 

kirkebygg. Hurum middelalderkirke, Røyken middelalderkirke og 

kunsterkirken i Holmsbu blir nå rehabilitert og flere av de andre kirkebyggene 

våre får oppgraderinger. Vardåsen kirke har fått nytt tak, vi bygger nytt 

driftsbygg ved Asker kirkegård, og Asker kommune bygger ny varmestue for 

Kirkens feltarbeid på Askerholmen. Vi er dypt takknemlige for det nære og 

gode samarbeidet med kommunen. Det forplikter. Som kirke ønsker vi å 

være tilstede og bidra til gode lokalsamfunn. Enten vi snakker kunst og kultur, 

kulturvern, diakoni, barne- og ungdomsarbeid, vern om skaperverket eller 

gudstjenester og kirkelige handlinger.  

Dette har vi tenkt å fortsette med: en åpen, nær og tilgjengelig kirke i alle 

lokalsamfunn i Asker. 

ÅPEN, NÆR OG TILGJENGELIG KIRKE i ASKER 
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Innledning 
Asker, Hurum og Røyken kirkelige fellesråd ble slått sammen til Asker kirkelige 

fellesråd 1.1.2020. Samtidig ble de tre gamle fellesrådene lagt ned, og Asker 

kirkelige fellesnemnd ble 1.12.2019 erstattet med det nye Asker kirkelige fellesråd. 

Prosessen henger sammen med kommunesammenslåingen til Asker kommune og 

opprettelse av nye Asker prosti i Oslo bispedømme.  

 

Årsrapporten gir en kort beskrivelse av mål og resultater for virksomheten, 

virksomhetsområder, personalressurser og råd og ledelse. 

 

Sterkt preget av pandemien har statistikken for 2021 i likhet med 2020 liten verdi som 

sammenligningsgrunnlag med årene før (forhåpentligvis heller ikke med årene som 

kommer), men sier noe om at det kirkelige arbeidet lever videre og at kirkens 

oppdrag er uendret, de endrede rammene til tross. 

Ny kommune, nytt prosti og nytt fellesråd 

1.1.2020 ble de tre kirkelige fellesrådene slått sammen ved en 

virksomhetsoverdragelse. Malverk for både arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser ble 

skrevet i 2019 og forankret i det partssammensatte arbeidet. Alle ansatte fikk forslag 

til nye arbeidsavtaler før årsskiftet.  

I hverdagen har de færreste kirkelige ansatte merket mye til sammenslåingen, og i 

2021 er de fleste grunnleggende problemstillingene løst og den nye organiseringen 

har funnet sin form. De lokale kirkene og menighetene har fortsatt hatt samme 

oppdrag og i all hovedsak arbeidet som før sammenslåingen. Likevel har 

sammenslåingen gitt oss en mulighet til en virksomhetsgjennomgang som kan bidra 

til at vi i framtiden arbeider enda bedre sammen for å utnytte ressurser og skape nye 

synergier mellom menighetene og våre mer 120 ansatte.  

Asker kirkelige fellesråd fikk i 2020 de fire grunnleggende delegasjonsreglementer, 

som styrende for virksomheten. 

• Økonomireglement 

• Tilsettingsreglement 

• Permisjonsreglement 

• Reglement for partssammensatt utvalg (AKF PSU) 

I 2021 ble mal for økonomireglement for menighetene vedtatt, etter en omfattende 

prosess i menighetsrådene. Det er menightsrådet som vedtar det det endelige 

økonomireglementet. 
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Kirke under pandemien: Åpen, nær og tilgjengelig – på avstand  

Pandemien har satt samme preg på kirken i Asker, som på resten av samfunnet og 

resten av verden. Statistikk gir derfor begrenset mening, også for 2021. Mellom 

smittevern og utøvelse av kirkens oppdrag som kirke, har det vært mange dilemma. 

Menighetene og hele Askerkirken har likevel bestrebet seg på å etterleve 

smittevernet og samtidig være så åpen, nær og tilgjengelig som mulig. 

Asker kirkelige fellesråd og Den norske kirke formidler oppdatert informasjon om til 

enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Prost og kirkesjef sender ut felles 

informasjon til alle kirkelige ansatte når det skjer endringer. Informasjonen har også 

blitt sendt til menighetsrådenes ledere og fellesrådets medlemmer m.fl.  

Kirkens feltarbeid i Asker har hatt delvis åpent gjennom hele Koronaperioden, og 

tilpasset driften til brukergruppens behov.  

Menighetsbarnehagene har overholdt strenge smitteverntiltak, men har med få 

unntak holdt åpent som normalt.  

 

 

I 2021 flyttet Kirkens feltarbeid sin bruktbutikk til nye lokaler i Knud Asker vei, midt 

i Asker sentrum. Den nye butikken heter Bra brukt. 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/
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Asker kirkelige fellesråd – sammensetning 2019-2023 

Asker kirkelige fellesråd Navn Menighetsråd 

Leder Nils Inge  Haus Vardåsen  

Nestleder Morten  Sandnes Nordre Hurum  

Medlem Alise Narjord Thue  Slemmestad-Nærsnes  

  Cathrine  Jensen Holmen  

  Cecilie Vivette  Arnet Asker  

  Guro Høgeli Sjåfjell Åros  

  Hallvar Gisle  Hognestad Heggedal  

  Hege Merete  Andersen Søndre Hurum (til august) 

 Frode Stub Anderssen Søndre Hurum (fra august) 

  Marianne Riis Rasmussen Østenstad  

  Åge  Rasmussen Røyken  

Kommunens representant Lasse Narjord Thue Asker kommune 

Prost Tor Øystein  Vaaland (til august) 

Konstituert prost Ellen Martha Blaasvær (fra august) 

Kirkesjef John  Grimsby  
 

I 2021 har Asker kirkelige fellesråd hatt 9 møter og behandlet 110 saker. 

Fellesrådets arbeidsutvalg har bestått av Nils Inge Haus (leder), Morten Sandnes 

(nestleder), Alise Thue Narjord, Tor Øystein Vaaland/Ellen Martha Blaasvær (prost), 

Maud Kari Berntsen (personalsjef) og John Grimsby (kirkesjef). 
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Virksomhet og statistikk 

Statistikk under pandemien gir begrenset mening. Men det er i 2021 i tillegg til 

gudstjenester holdt Åpen kirke totalt 294 ganger, fordelt på forskjellige ukedager. Det 

er publisert strømmede gudstjenester og ulike digitale program.  

Se egne avsnitt nedenfor om virksomheten i menighetene og enhetene under 

pandemien. 

Asker kirkelige felleråd 1 

 

2016 2017 2018 2019 2020  20212 

Medlemmer og tilhørige 62 291 62 112 61 714 60 869 60 241 57 0213 

Herav tilhørige 3 442 3 495 3 504 3 261 2 929 0 

Kirkebesøk i snitt per uke     6 859 1 958 3 463 

Deltakere i gudstjenester 4 78 207 75 493 70 565 70 939 32 100 30 040 

Antall gudstjenester 5 778 734 690 699 550 689 

Åpen kirke      183 2946 

Antall dåp 463 398 430 364 378 397 

Antall kirkelige konfirmert 624 564 585 611 528 558 

Antall kirkelige vielser 102 104 97 70 40 72 

Antall kirkelige gravferder  460 486 488 491 522 7 525 

Antall registrerte frivillige 913 938 943 1 063 895 976 

Antall årsverk i AKF    92,42 92,45 94,7 

Antall menighetsprester     17,5   17,3 8 

 

 

  

 
1 For årene 2016-2019 er tallene summert for de tre gamle fellesrådene i Asker, Hurum og Røyken. Antall tilhørige, ny 
oversikt i 2021, er også hentet derfra på samme måte og summert frem til 31.12.2019. 
2 Tallene er hentet fra De kirkelige registrene og fra Kirkelig årsstatistikk til SSB. 
3 Udøpte barn av Den norske kirkes medlemmer ble tidligere automatisk registrert som tilhørige til kirken. Fra 1.1.2021 er 

ordningen opphørt. De statistiske tallene for 2021 avviker derfor tilsvarende fra foregående år. 
4 Telt i uke 10, 36 og 49. De samme ukene er telt på samme måte siden 2002 – alle aktiviteter alle dager i uken. De tre 
ukene for telling er valgt ut fra at de er «normale» uker i året, dette for å gi et så korrekt bilde som mulig. Det er først i 2019 
at Asker, Hurum og Røyken er telt på samme måte og summert. Pandemien har av forståelige skapt store avvik i 2020 og 
2021. Mange av gudstjenestene i 2020 og 2021 ble strømmet, og langt flere enn de som er registrert her har vært tilstede 
digitalt. 
5 Antall gudstjenester inneholder alle gudstjenester som ble registrert via årsstatistikk punkt 3A.1 og 3A.2 som gudstjenester 
på søn- og helligdager, egne dåpsgudstjenester og andre gudstjenester utenom søn- og helligdager. 
6 Totalt antall Åpen kirke, dag og kveld alle ukedager. 
7 Uavhengig av tros- og livssyn hadde gravferdsmyndigheten i Asker i 2021 ansvaret for 592 gravferder. Andelen kirkelige 
gravferder var 88 %. Dette er tilnærmet samme andel som i 2020. 
8 Inkludert prost som leder for prestetjenesten. 
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Pandemi til tross: menighetene får det til! 

Asker 

Daglig leder: Grete Ellingsen Aaby 

I 2021 har fokus vært å gjøre det beste ut av den vedvarende situasjonen med 

restriksjoner. Barn og unge er blitt prioritert, med aktiviteter på Onsdagsåpent. 

Konfirmasjonene ble gjennomført til planlagt tid i september. Gudstjenester er blitt 

holdt i den perioden det var mulig. Men vi kjente særlig på savnet av gudstjenester i 

påsken, for andre år på rad, og å kunne fylle Asker kirke med mange til 

julegudstjenester. Da var det godt at de digitale kanalene, som strømming og 

Facebook kunne brukes for å nå ut til mange flere.  

Tårnagentene, og 17.mai-fellessangen, ble i år flyttet utendørs. Ute har det også 

kommet til en ny aktivitet – felles gåtur for alle som ønsker, en gang i uka.  

Åpen kirke har vokst frem, med åpningstid to dager i uka, dagtid og kveldstid. Dette 

er et satsingsområde fra bispedømmet sin side, og et tilbud og et fellesskap som eies 

og drives godt av mange frivillige i Asker menighet. 

Heggedal 

Daglig leder: Elisabeth Ristesund Hagen (overtatt etter Liv Ruud) 

Gjennom året ble åpen kirke og andre diakonale tiltak gjennomført som planlagt, 

tilrettelagt etter de varierende smittevernreglene. Barne- og ungdomsarbeidet, 

Heggetroll og Team Heggedal, ble gjennomført i de periodene koronatiltakene la til 

rette for dette.  

Vi fikk gjennomført konfirmantleir i Norge, og konfirmantgudstjenestene ble 

gjennomført stort sett som normalt. Julegrantenningen, første søndag i advent, var 

en suksess og rakk å bli gjennomført før ny nedstenging. Det ble gjennomført tre 

utegudstjenester på julaften. I 2021 har Heggedal hilst tre nye medarbeidere 

velkommen, ungdomsarbeider-vikar, sokneprest-vikar og daglig leder. 

Holmen 

Daglig leder: Solveig Elin Bru-Olsen (overtatt etter Frode Nordahl) 

Nok et pandemiår har satt sitt preg og begrenset aktivitetene i Holmen menighet, 

men våre gode prester har sørget for fine gudstjenester, prekener og undervisning 

gjennom hele året. Første halvår hadde mye fokus på digital aktivitet, og nytt utstyr 

ble kjøpt inn.  Årets konfirmantleir ble gjennomført som bo-hjemmeleir nok et år, men 

bød på engasjerende aktiviteter i og rundt Holmen kirke.  

 

Konfirmasjonsgudstjenestene var tilrettelagt på en flott måte og ble samtidig 

strømmet for dem som ikke fikk plass/kunne være til stede.  Når samfunnet begynte 

å åpne noe opp etter sommeren, startet koraktiviteten opp igjen. Vi hadde en fin høst 

og gjennomførte flere konserter og arrangementer. Vi rakk også å gjennomføre den 

store årlige førjulsmessen før ny innstramming, og det ble en flott helg med full 
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aktivitet både ute og inne. I løpet av høsten fikk vi også bygget ferdig en etterlengtet 

garasje for menighetens kirkebuss. Desember bød på både lysfest og nydelig 

Luciakonsert, og julaften feiret vi to fine utegudstjenester samt to andakter på de 

lokale sykehjemmene.  

Nordre Hurum 

Daglig leder: Hildegunn Opstad (overtatt etter Tove Sveva) 

Vi har fått feire gudstjenester gjennom størstedelen av året. Flere arrangementer 

som ble avlyst i 2020, blant annet kulturuka og julemarkedet, har latt seg 

gjennomføre i 2021. Hurum og Kongsdelene kirker har vært åpne noen utvalgte 

hverdager i løpet av året, samt i forbindelse med Allehelgen. Vi har bygd videre på 

erfaringene fra 2020 når det gjelder å bruke det digitale rommet. Musikkandakter, 

utdrag fra gudstjenester og konserter ble delt i sosiale medier. 

Konfirmasjonsgudstjenester med plass til konfirmantene og deres nærmeste ble 

supplert av strømmede gudstjenester. Video-overført skolebesøk ble alternativet da 

fysiske skolebesøk ikke lot seg gjennomføre. Den fysiske lysmessen med 

konfirmantene kan vi leve lenge på. Fellesskap, liturgi, lys og musikk gir håp, og vi 

håper at enda flere finner veien hit neste år. Menigheten har arrangert babysang i 

samarbeid med Søndre Hurum sokn, og i høst har samlingene vært i Kongsdelene 

og Filtvet kirker. Vi gleder oss over at trosopplæringsmedarbeideren er tilbake etter 

permisjon, og at vi denne vinteren har ønsket velkommen til vår nye ungdomsdiakon, 

tilsatt i to-årig prosjektstilling. Begge de nevnte stillingene deles mellom søndre 

Hurum og nordre Hurum.  

Kongsdelene og Hurum kirker har aktive venneforeninger som gjør et verdifullt arbeid 

i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. Hurum kirke blir stengt for omfattende 

rehabilitering i 2022. Etter planen vil kirkestua på Klokkarstua stå klar, blant annet  

som interimskirke rett etter påske 2022. Når Hurum kirke åpner igjen vil kirkestua 

være åpent hus for samlinger og aktiviteter i soknet og for nærmiljøet. 

Røyken 

Daglig leder: Heidi Kjølseth (overtatt etter Tove Sveva) 

Mange barn har blitt døpt – for det meste i egne dåpsgudstjenester. Konfirmantene 

fikk dette året også alternativ leir som Bo-hjemme leir på Teglen i juni. Alle 

konfirmasjonsgudstjenestene både i Røyken kirke og Teglen ble gjennomført med 

godt smittevern og flott høytid. Dette året var det største konfirmantkullet i 

menigheten på mange år! 

Vi har hatt gudstjenester med påmelding og begrenset antall. Vi hadde åpen kirke 

flere dager og i sommer prøvde vi for første gang fast åpen kirke en ettermiddag i 

uka. 
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Til påske lagde staben et påsketeater for barnehagebarn i kirkene våre. Dette ble 

veldig godt mottatt av barnehagene! Det ble også tilbudet om adventssamling i 

kirkene våre. 

Slemmestad og Nærsnes 

Daglig leder: Elisabeth Ristesund Hagen (overtatt etter Tove Sveva) 

I 2021 gledet vi oss over alt vi fikk til, men samtidig kjente vi på sorg over alt som ikke 

ble grunnet pandemien. Spesielt tenker vi på alle de hyggelige diakonale aktivitetene 

våre, som er drevet av frivillige, og som vi vet betyr mye for deltakerne. Vi har hatt 

noen torsdagsmiddager og formiddagstreff.  

Den mest jevne aktiviteten som i ulike former ble gjennomført, var gudstjenestene 

våre. Vi er spesielt glade for at vi fikk gjennomført konfirmantleir, og at 

konfirmasjonsgudstjenestene gikk tilnærmet som normalt.  

Lys våken ble gjennomført før begrensningene igjen satte inn. Også i desember, 

under ganske strenge smittevernregler, fikk vi gjennomført mye fint. Vi kastet oss 

rundt og gjorde torsdagsjulemiddagen om til take-away, og den tradisjonelle 

juletrefesten til jule-rebus utendørs med bålpanne. Menighetens faste 

barneaktiviteter, Babysang, Knøttesang og Skattekistesamling, ble gjennomført da 

smitteverntiltakene tillot det. Julaftens gudstjenester ble utendørs, noe som har vært 

en god erfaring de siste to årene. På tampen av året fikk vi sendt ut julehilsen til de 

yngste i menigheten (treåringene), og til alle over 85 år, noe som var svært hyggelig 

og ble godt mottatt.  

Alt dette gode får vi til fordi vi har engasjerte og dedikerte frivillige som står på, som 

har et diakonalt hjerte og som vil noe sammen med oss i stab og råd. Det er utrolig 

inspirerende i en tid som krever mye av oss alle. 

Søndre Hurum 

Daglig leder: Hildegunn Opstad (overtatt etter Tove Sveva) 

Kreativiten har blomstret når det gjelder nye muligheter for formidling, også digitalt. 

Gjennom deler av sommeren var det Åpen kirke i Holmsbu kirke og Filtvet kirke en 

gang i uka.  

Holmsbu-sommeren kunne by på unike konsertforedrag med musikk og tekster. 

Kunstnerne som utsmykket kirken i sin tid, de bar så og si sine egne levde liv inn i 

kirkerommet. Budskapet som bokstavelig talt sitter i veggene i Holmsbu kirke er at 

det er rom for deg. Åpen kirke var det også i Holmsbu og Filtvet kirker i forbindelse 

med Allehelgen i år, en tradisjon som er kommet for å bli.  

Venneforeningene bidrar aktivt gjennom året til at kirkene og områdene rundt forblir 

et godt sted å være. Sommerens store samtaleemne var de vakre kirkegårdene, der 

både venneforeningene og ungdommer med sommerjobb hadde lagt ned adskillig 

arbeidsinnsats 
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Da det lakket mot jul ble flere julekonserter dessverre avlyst. Heldigvis rakk Holmsbu 

kirke å huse hele tre stemningsfulle konserter, av og med lokale musikere. 

Krybbevandringene med barnehagene ble også gjennomført, med kirketjener som 

engelen Gabriel, og med organist som hoffmusiker hos keiser Augustus. I 2021 ble 

soknestaben supplert med en daglig leder, og vi gleder oss over å få beholde 

prosjeklederen for Åpen kirke også i 2022. Begge stillingene deles mellom Nordre 

Hurum og Søndre Hurum. 

Vardåsen 

Daglig leder: Åshild Solgaard (overtatt etter Kari Sorknes) 

Stab og frivillige i Vardåsen har beholdt sitt mantra fra 2020 inn i 2021: fokusere på 

det vi faktisk kan gjøre.  

Våren 2021 bar preg av strenge regler for smittevern, men kirken ble holdt åpen i den 

grad det lot seg gjøre. Korene ble holdt i gang digitalt, og sammen gjorde korister og 

konfirmanter en kjempeinnsats for fasteaksjonen som resulterte i at Vardåsen ble nr. 

11 på Kirkens nødhjelp sin liste over hvem som samlet inn høyest sum.   

Med vårens sterke begrensninger på aktiviteter ble det en motiverende opptur at 

konfirmantene fikk lov å dra på leir i juli og konfirmasjonsgudstjenester ble 

gjennomført i september. I løpet av sommeren ble det feiret gudstjeneste og 

torsdagskaffen ble gjennomført. Med høsten kom oppstart av alle aktiviteter, om enn 

med en del smittevernbegrensninger. Gudstjenester og søndagsskole, torsdagskaffe, 

myldredag med middag, knøttesang, 4-5-klubb, SPOR og korarbeid, Åpen kirke, Lys 

Våken, ungdomsklubb, julemarked, ja til og med noen konserter har vært mulig å 

gjennomføre. Vi har derfor gått håpefulle i gang med 2022. 

Østenstad 

Daglig leder: Liv Ruud 

Tross smittesituasjonen har vi også i 2021 møtt hverandre i digitale rom. I disse 

rommene har det foregått gudstjenester, stabsmøter, menighetsrådsmøter, 

bibelgruppemøter, personlige samtaler og konfirmantgruppemøter. Men vi var 

heldige som kunne gjennomføre bispevisitasen i begynnelsen av mai, med mange 

gode samtaler både med kommunens representanter, med rektorer, med leder for 

Nærmiljøsentralen i Vollen, med menighetsrådet, med ungdommene, med 

barnehagen og med ansatte på Blakstad sykehus. Alle disse samtalene med 

biskopen ble gjennomført ansikt til ansikt og i henhold til smittevern.  

Gledelig var det også at Tensing-konfirmantene kunne reise på leir, at menigheten 

kunne takke over 60 frivillige for den gode jobben de gjør under frivillighetsfesten i 

oktober, og at julemarkedet i november ble en så stor suksess med mange tilstede.  

For 2022 strekker vi oss videre med det som står i vår visjon: «Østenstad kirke - et 

åpent hus med mange rom». 
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Åros 

Daglig leder: Heidi Kjølseth (overtatt etter Tove Sveva) 

På tross av pandemien greide vi i Åros menighet å ha en del gudstjenester som 

familiegudstjenester med utdeling av 4-årsbok. Flere av de var også egne 

dåpsgudstjenester. Også i Åros hadde vi en gledelig økning av døpte barn. 

Konfirmasjonsgudstjeneste fikk vi til. 

Dette året fikk vi til å markere Olsok. Menigheten hadde egen gudstjeneste med 

konsert i etterkant. Dette ble en positiv opplevelse tross smittevernrestriksjonene. 

Lysmessen ble avholdt i år, men heller ikke denne gangen ble det dessverre noe 

prosjektkor med etterfølgende konsert. 

Påsketeateret var også i Åros kirke – og flere barnehager møtte opp til dette. 

I adventstiden fikk barnehagene her også tilbud om adventsamling i kirken. Dette ble 

veldig godt mottatt. Til sammen 80 barn var innom kirken og samlingene. 

Fellestiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming i Asker prosti 

Menighetene i Asker samarbeider på tvers. Ett av tiltakene er lørdagsklubben for 

mennesker med psykisk utviklingshemming i Asker. Klubben har lang historie og 

fortsatt faste møtepunkter etter 42 års drift. Prostidiakonen har sammen med et eget 

styre ansvar for programmet. Lørdagsklubben har månedlige samlinger for 25-30 

personer og blir avsluttet med åpen gudstjeneste, samt egen juletrefest. Klubben 

rullerer mellom samlinger i Holmen, Vardåsen og Østenstad kirker. Lørdagsklubben 

kom i høst i gang igjen etter pandemien, med tur til Hauger gård, lørdagssamlinger i 

Holmen og Østenstad og besøkstur til Greåker kirke.  

Pilegrimsvandring i Asker 

Flere av menighetene er involvert i prosessen med å fornye og oppruste 

pilegrimsleden mellom Larvik og Oslo, Tunsberg-leden. I Asker prosti er det særlig 

traseen mellom Røyken kirke og Asker kirke som nå klargjøres og merkes. Dette er 

et samarbeid mellom Asker kommune, fylkeskommunen og Pilegrimssenter Oslo. 

Frivillige lag deltar i merkingen. Mye har blitt forsinket på grunn av pandemien, men 

planen er å merke leden ferdig våren 2022 og lage en brosjyre om pilegrimsleden 

mellom Asker kirke og Røyken.  
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Kirkelig frivillighet i Asker 

Den kirkelige frivilligheten i Asker er en betydelig ressurs, ikke bare for menighetene 

og den kirkelige virksomheten, men for hele Askersamfunnet. Den kirkelige 

frivilligheten er i det livssynsåpne samfunnet en åpen folkekirke som i samskaping 

med kommune og andre aktører bidrar til bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn 

i Asker.  

 

Daglige ledere i menighet og i Kirkens feltarbeid har kartlagt den kirkelige 

frivilligheten i 2021: 

 

Registrerte frivillige i de ti Askermenighetene og Kirkens feltarbeid 965 

Kirkelig frivillighet i antall timer 64 200 

Kirkelig frivillighet i antall årsverk 36,7 

Fast givertjeneste i mill. kroner 0,9 

Andre innsamlede midler i mill. kroner 1,6 

 

Frivillighet og folkehelse 

 

 
Torsdagsmiddag i Slemmestad kirkestue. Foto: Bo Mathisen. 

 

Frivillighet er viktig også for den frivillige. Frivillig arbeid er innrettet mot de som 

mottar innsatsen. Men som frivillig kan du også få tilbake opplevelsen av mening, 

sammenheng og fellesskap: Det er ved å gi at man får (Etter Frans av Assisi). 
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Kirkesjefen har i 2021 sittet i Frivillighetsutvalget i Asker. Prost og kirkeverge deler på 

oppgaven, og tidligere prost Berit Øksnes ledet i sin tid Frivillighetsutvalget.  

 

Kirken var også sterkt representert i Asker kommunes innledende markering til 

Frivillighetens år 2022. Denne fant sted i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter 

25.11, blant annet med en redigert film med klipp fra strømmede kulturinnslag i 

menighetene under pandemien. 

 

Ryktet om frivillighetens død er overdrevet, selv om frivilligheten ble smittet av 

pandemien og fortsatt sliter med enkelte ettervirkninger. Også i den kirkelige 

frivilligheten.  

 

Tallene nedenfor sier likevel sitt. Og selv om vi i deler av pandemien har hatt 

betydelig lavere tall. Asker har fortsatt en rik frivillighet i de kirkelige 

«nærmiljøsentralene». For ordens skyld: dette er ikke tall som utløser tilskudd, men 

en telling fefllsrådet har gjort for å se bredden av den kirkelige frivilligheten i Asker. 

 

Kirkelig frivillighet i Asker 

 

2021 

Registrerte frivillige i de ti Askermenighetene og Kirkens feltarbeid  965 

Kirkelig frivillighet i antall timer 64200 

Kirkelig frivillighet i antall årsverk (1 750 timer per år) 36,7 

Innsamlede midler i 2021 i mill. kroner 2,5 

 

 

Fellesmøte for menighetsrådene 

Det årlige felles møtet for de 10 menighetsrådene i Asker ble holdt med 100 personer 

tilstede i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter 14. september 2021. Direktør i KA 

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs, 

innledet om Kirkerådets høringsdokument om kirkelig organisering. Biskop Kari 

Veiteberg, stiftsdirektør Ole Edvard Wold-Reitan, leder av Oslo bispedømmeråd Gard 

Sandaker Nilsen, leder av Asker kirkelige fellesråd Nils Inge Haus og kirkesjef John 

Grimsby gav respons og delte refleksjoner knyttet til høringen. 

Prost og kirkesjef ledet den andre delen av møtet, der menighetsrådene delte 

presentasjoner av egen virksomhet og hva de er opptatt av. Kirkens feltarbeid og 

menighetsbarnehagene i Asker ble også presentert. 
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Kirke og kommune 

 

Formannskapet på befaring Kunsterkirken i Hurum 28. september. Formannskapet 

besøkte også Hurum middelderkirke og Røyken middelalderkirke. Foto: Bo Mathisen. 

 

Asker kirkelige fellesnemnd leverte i 2019 forslag til samarbeidsavtale med Asker 

kommune. Ny avtale er fortsatt ikke inngått, men samarbeidet fortsetter etter modell 

fra det gamle Asker.  

Asker kirkelige fellesråd mottar omtrent 2/3 av sitt budsjett i form av tilskudd over det 

kommunale budsjettet. Kommunen støtter også andre livssyns- og trossamfunn 9. Vi 

opplever at Asker kommune tar et stort ansvar for at menighetene kan ivareta sitt 

oppdrag som lokal kirke. I dette samarbeidet er kirkene «frivillighetssentraler» og 

viktige identitets- og kulturbærere i lokalmiljøene. I tillegg til kommunale tilskudd 

mottar vi støtte fra staten til trosopplæring. Dette bidrar til utstrakt aktivitet og 

engasjement for enkeltmennesker og miljøer i hele kommunen. Kirkens feltarbeid 

driver arbeids- og botilbud innen rus- og psykiatrifeltet på oppdrag for Asker 

kommune. 

Utvalg for medborgerskap, virksomhetsområde Kulturliv har ansvar for driftsbudsjett 

til kirkelige virksomhet, mens Utvalg for samfunnstjenester har ansvar for samarbeid 

om bygg, anlegg og investeringer. 

 
9 Den nye trossamfunnsloven med virkning fra 1.1.2021 overfører ansvaret for støtte til andre tros- og livssynssamfunn fra 
kommunen til staten. 
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Styringsgruppe for kirkesaker er et felles møte mellom kommunens eiendomsdirektør 

og kirkesjef og deres staber. Styringsgruppen drøfter pågående og framtidige 

prosjekter som kommune og kirke samarbeider om. Direktør for samfunnstjenester, 

Ragnar Sand Fuglum og kirkesjef John Grimsby leder møtene. I 2021 er det også 

etablert regelmessige møter mellom kirkesjefen og direktør for Medborgerskap og 

kommunens kultursjef. 

Askerkirken er medlem av Asker kommunes frivillighetsutvalg. Kirkesjefen har i 2021 

representert kirken, også som en del av kommuneoverlegens faste reponsgruppe i 

digitale møter med frivilligheten i Asker.  

Prost Tor Øystein Vaaland har sammen med ordfører også tatt initiativ til et tros- og 

livssynsforum, et møtested på tvers religioner og forsamlinger. Se eget avsnitt. 

 

Økonomi 
Driftsregnskapet for 2021 viser et merforbruk på 0,7 millioner kroner. Dette er i tråd 

med tidligere prognoser. Etter bruk av fond og avsetninger viser det 

regnskapsmessige resultatet for 2021 et merforbruk på 1,4 millioner kroner. 

Driftsregnskap 

Netto driftsresultat viser et merforbruk på 0,7 mill. kroner. Etter bruk av fond og 

avsetninger viser det regnskapsessige resultat for 2021 isolert et merforbruk på 1,4 

mill. Merforbruket blir dekket ved å redusere avsetning til disposisjonsfond fra 

tidligere år. Fellesrådet får da et regnskapsmessig resultat i balanse. 

Regnskapet for 2021 viser sum driftsinntekter på 106,2 mill. kroner, mot budsjett 

102,7 mill.  

Økningen i inntekter har i hovedsak sin grunn i høyere refusjon av sykelønn, samt 

høyere refusjon for merverdiavgift. Fellesrådet har etter søknader også mottatt 

høyere tilskudd fra Oslo bispedømmeråd som tilskudd til stilling som 

diakonimedarbeider Hurum, tilskudd til Åpen kirke, aktivitetstilskudd, samt tilskudd til 

strømmeutstyr og stabssamlinger. Deler av de bokført tilskuddene strekker seg ut 

over 2021, og det er følgelig gjort avsetninger for 2022. 

Tilskuddet fra kommunen ligger også over budsjett. Dette har sin årsak i 

kompensasjon knyttet til pandemien, samt tilskudd til dekning av økte 

kremasjonsutgifter. Brukerbetalinger er også over budsjett. Grunnen til dette er et 

høyere antall fakturerte festeavgifter.   

Regnskapet for 2021 viser sum driftsutgifter på 106,7 mill. kroner, mot budsjett 103,3 

mill.  

Økte strømutgifter med 1,2 mill. over budsjett og forbruk i 2020 utgjør den største 

kostnadsøkningen. Asker kirkelige fellesråd har søkt Asker kommune om 

kompensasjon for de økte strømkostnadene. Se AKF 013/22.  
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Kostnader til digitalisering og innkjøp av IKT-utstyr, samt kostnader til annonsering, 

ligger også over budsjett. Asker kirkelige fellesråd har i 2021 hatt uvanlig mange 

nyansettelser.  

Fortløpende og forebyggende vedlikehold av våre kirkebygg og utenomhus anlegg 

har hatt et merforbruk som er dekket over tidligere års mindreforbruk. 

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet for 2021 viser årets finansieringsbehov på 57,3 mill. kroner.  

Ekstern finansiering har dekker 50,3 mill og intern finansiering 1,1 mill. Restbeløpet 

av udekket investering på 5,8 mill. blir dekket i løpet av 1. kvartal 2022 ved tilskudd 

fra Asker kommune. Dette er fordi vedtatte tilskudd fra kommunen blir utbetalt 

etterskuddsvis.  

Årets finansieringsbehov ligger under budsjett. Grunnen er store 

investeringsprosjekter som går over flere år, og hvor ubrukte investeringsmidler i 

2021 blir overført til 2022. 

 

Ansatte i Asker kirkelige fellesråd i 2021  

Den norske kirke har etter gammel kirkeordning to arbeidsgiverlinjer: 

Menighetsprestene er ledet av prosten, og ansatt av Oslo bispedømmeråd. Alle 

andre kirkelige ansatte har Asker kirkelige fellesråd som arbeidsgiver og kirkesjefen 

som øverste leder. 

Antall årsverk (finansiering) 2017 2018 2019 2020 2021 

Asker kirkelige fellesråd (Asker 

kommune) 10 

54,93 53,93 56,05 57,05 57,15 

Statsbudsjettet (trosopplæring og 

kateketer) 11 

11,60 11,60 11,60  11,60 12,60 

Menighetene (egen finansiering) 12 3,86 3,86 2,80 2,40 2,30 

Menighetsbarnehagene  12,87 13,08 12,00 12,00 13,28 

Kirkens feltarbeid (egen finansiering) 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 

Elveplassen botilbud (Kirkens 

feltarbeid) 

8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 

Prester med tjenestested Asker 

(OBD) 13 

16,5 16,5 16,5 16,5 17,3 

Samlet 108,94 108,15 108,13 108,13 111,21 

 

 
10 For 2015-2019 er antallet årsverk summert i de tre tidligere fellesrådene Asker, Hurum og Røyken.  
11 For 2015-2019 er antallet årsverk summert i de tre tidligere fellesrådene Asker, Hurum og Røyken 
12 For 2015-2019 er antallet årsverk summert i de tre tidligere fellesrådene Asker, Hurum og Røyken 
13 For 2015-2019 er antallet årsverk summert i de tre tidligere fellesrådene Asker, Hurum og Røyken. Prosten i Asker ikke 

medregnet. 
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Ansatte ledere i fellesrådet 

Ledergruppen i Asker kirkelige fellesråd er i 2021 utvidet fra 12 til 14 ledere. 

Hensikten er øke daglig ledelse i menighetene. 

Asker kirkelige fellesråd Navn Menighet eller enhet 

Kirkesjef John Grimsby AKF 

Personalsjef/ass. kirkesjef Maud Berntsen AKF Kirkesjefens stab 

Økonomisjef Else Teige AKF Kirkesjefens stab 

Daglig leder Frode Nordahl (til 1.12.) Holmen  

 Heidi Milde (konstituert)  

Daglig leder Kari Sorknes (til 1.7.) Vardåsen 

 Åshild Solgaard  

Daglig leder  Tove Sveva (til. 1.6) 

Menighetene i Røyken og 

Hurum 

Daglig leder Heidi Kjølseth Røyken og Åros 

Daglig leder 

Elisabeth Ristesund 

Hagen 

Heggedal og Slemmestad-

Nærsnes 

Daglig leder Hildegunn Opstad 

Nordre Hurum og Søndre 

Hurum 

Daglig leder  Liv Ruud Østenstad 

Daglig leder Grete Ellingsen Aaby Asker 

Daglig leder Gudrun Brøvig Silde Kirkens feltarbeid i Asker  

Driftssjef/avdelingsleder  Even Frogh Gravferd 

Barnehageleder Elin Dahlen (til 1.9)  AKF Barnehager 

 Maria Forvik (fra 1.11)  

Enhetsleder/ 

kommunikasjonsrådgiver Jørgen G. Svartvasmo AKF Fellestjenester 

 

Menighetsprestene i Asker 

Menighetsprester utfører dåp, vigsel og gravferder. De forretter ved gudstjenestene 

og står tett på konfirmantene. Sokneprestene sitter i menighetsrådene og utgjør 

ledelsen i sine respektive sokn sammen med de daglige ledere og 

menighetsrådslederne. Alle prester inngår i lokale stabsfellesskap sammen med 

andre lokalt ansatte, selv om de tilhører ulike arbeidsgiverlinjer.  

I likhet med 2020 ble også 2021 i stor grad preget av pandemien og strenge 

smitteverntiltak. I stedet for gudstjenester ble det holdt Åpen kirke på søndagene i 

januar og februar. Deretter var det en kort periode åpent for gudstjenester med 1 

meters avstand mellom de som var tilstede. Fra 21. mars til ut april var det helt eller 

delvis stengt kun med Åpen kirke. Fra 2.mai åpnet det opp igjen, og resten av året 

har rammene variert noe med ulikt antall deltakere og hele tiden med minst 1 meters 

avstand.  
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Året har vært preget av mye tilrettelegging og tilpasning av våre tjenester. 

Konfirmasjonene ble gjennomført på de planlagte datoene i alle menighetene, og 

med ekstra gudstjenester i ettertid for enkelte konfirmanter som på grunn av 

smittevernregler ikke kunne være til stede på opprinnelig dag. Utover høsten økte 

tallet for hvor mange vi kunne ha til stede. Minnegudstjenestene i tilknytning til 

Allehelgensdag ble gjennomført nesten som vanlig.  

Mot jul ble det igjen strengere tiltak, og menighetene måtte planlegge julefeiringen på 

nytt. Tre av menighetene i Asker hadde utendørs gudstjenester på julaften, mens de 

fleste andre hadde flere korte gudstjenester på rad innendørs for et begrenset antall 

personer. Forhåndspåmelding ble benyttet med elektronisk påmelding på nettsidene 

eller per telefon til Fellestjenester. De planlagte skolegudstjenestene før jul ble 

dessverre avlyst på grunn av høy smitte på skolene.  

Dåp ble i 2021 i stor grad vært gjennomført som egne dåpsgudstjenester. Vielser ble 

gjennomført, men mange ønsket å utsette bryllup på grunn av begrensningene 

knyttet til smittevern.  

Gravferd har vært gjennomført innenfor de rammene for antall deltakere som har 

vært gjeldende til enhver tid. Det har vært et nært samarbeid mellom alle aktører for 

å kunne gi et så godt tilbud som mulig. For prestetjenesten er det spesielt viktig med 

et godt samarbeid med gravferdskontoret som tar imot seremoniene, og med 

begravelsesbyråene som er tekniske arrangører.  

Asker prosti har ti sokn og 17,3 prestestillinger under bispedømmerådet. Holmen er 

størst med sokneprest, kapellan og en halv stilling som menighetsprest, mens 

Østenstad, Asker og Vardåsen har sokneprest og kapellan. Soknepresten er 

aleneprest i Søndre og Nordre Hurum, Åros, Røyken, Heggedal og Slemmestad og 

Nærsnes. Vi har tre halve stillinger som prostiprest. Disse bidrar i menighetene ved 

kortvarige sykefravær, ferier og uttak av frihelger, i tillegg til en halv stilling som 

prostesaksbehandler. Prosten er menighetsprestenes arbeidsgiver med delegert 

tilsynsmyndighet fra biskopen for hele prostiet.  

I Asker kirkelige fellesråd er det 2,5 prestestillinger, henholdsvis i Kirkens feltarbeid, 

en institusjonsprest og en del stilling som kateket og prest i Slemmetad-Nærsnes 

menighet. 

AKF Fellestjenester 

AKF Fellestjenester har ansvar for å levere ulike fellesfunksjoner til både fellesråd, 

menigheter og øvrige enheter i organisasjonen. Dette innebærer blant annet 

ekspedisjon og administrasjon, informasjonsarbeid og IKT. Hovedfokus i 2021 var 

normal drift, med gjennomføring, utvikling og tilpasning av enhetens oppgaver etter 

funksjonsbeskrivelsen. 

I løpet av 2021 har enheten blant annet anskaffet og innført system for rekruttering. 

Fellestjenester har fortsatt arbeidet med implementering av arkivsystemet P360, 

gjennom opplæring av ledere og digitalisering av personalarkivet. I løpet av året har 
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enheten også utviklet og gjennomført en rekke kurs for ansatte i organisasjonen 

innenfor både administrative rutiner og ulike fagsystemer. Kurs og opplæring foregår 

både med interne ressurser og ved å hente inn ekstern kompetanse.  

Driften ble også i dette året påvirket av pandemien, ved at arbeidsform og oppgaver 

har variert med restriksjonene. Samtidig har fellestjenester hatt stor glede av 

mulighetene digitaliseringen har skapt. I løpet av året er flere av kursene blitt tilpasset 

webinarformat med stor suksess! Generelt har det digitale kommunikasjonsarbeidet 

vært høyt prioritert, både gjennom tilpasning av Microsoft Teams som internt 

arbeidsverktøy og ved et særlig fokus på nettsider og sosiale medier i 

eksternkommunikasjonen. AKF Fellestjenester ledes av Jørgen Svartvasmo. 

Lokal kirkelig beredskapsplan 

Asker kirkelige fellesråd har overordnet ansvar for forsvarlig beredskapsarbeid og 

kriseledelse i egen organisasjon. Den overordnede beredskapsplanen er felles for 

alle menigheter og enheter i Asker.  

Kirkesjefen har ansvaret for at fellesrådets beredskapsplaner blir utarbeidet, gjort 

kjent og fulgt opp. Den nye beredskapsplanen ble vedtatt 24.11.2020, etter tre 

etapper i fellesrådet og høring i alle ti menighetsråd og i det partssammensatte 

arbeidet. Planen skal revideres og oppdateres årlig. Dette skjedde senest 12.6.2021, 

men oppdatert kontaktliste 19.8.2021. 

 

Denne overordnede beredskapsplanen er todelt:  

 

Del 1 tar for seg overordnede prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap, 

og hvordan AKF arbeider med kriseberedskap. Del 1 beskriver også hvordan 

AKF organiserer seg i en krisesituasjon, og hvordan vi samvirker med andre.  

 

Del 2 omtaler ulike kriser som kan ramme menighetsråd og fellesråd, med 

tilhørende risikovurderinger, forebyggende tiltak, samt tiltakskort hvis 

situasjonen likevel oppstår. Del 2 har til hensikt å øke bevisstheten om hva vi 

lokalt kan gjøre for å forebygge kriser, og hva vi kan gjøre dersom situasjonen 

likevel oppstår. Planen skiller mellom situasjoner der kirken er rammet, slik 

som ved brann, ulykke eller vold mot ansatte, og situasjoner der politi eller 

kommune anmoder om bistand.14  

 

  

 
14 AKF og Oslo bispedømmeråd har tidlig i 2021 inngått egen avtale mellom arbeidsgiverlinjene i kirken om samordning av 

beredskap knyttet til Evakuert- og pårørendesenter (EPS) i situasjoner der politiet etablerer Lokal redningssentral (LRS). 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/beredskapsplan%20for%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d/
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AKF Partssammensatt utvalg (PSU) 

AKF PSU Navn  
Leder Alise Narjord Thue AKF 

 Åge Rasmussen AKF 

 Hege Merete Andersen AKF (til august) 

 Morten Sandnes AKF (fra desember) 

 Merete Fossli Ansattes representant 

 Jarle Klungrehaug Ansattes representant 

Vara 1 Arbeidsgiver Cecilie Vivette Arnesen  

Vara 2 Arbeidsgiver Marianne Riis Rasmussen  

Vara 1 Ansatte Evelyn Romer Iversen  

Vara 2 Ansatte   

 
AKF PSU har i 2021 hatt 7 møter og behandlet 51 saker. Tre møter ble holdt digitalt.  

 

Følgende saker har vært gjengangere i 2021: 

 

• Smittevern – håndtering og påvirkning av pandemi 

• Ny kirkelig orgnisering 

• Medarbeiderundersøkelse 

 

I tillegg har det vært fast orientering om tilsettinger i AKF og hvilke saker som 

kommer til behandling i fellesrådets neste møte. AKF PSU har uttalt seg om saker 

som gjelder omgjøring/opprettelse av stillinger, rekruttering til fagstillinger og drøftet 

problemstillinger knyttet til delt finansiering av stillinger. Partssammensatt utvlag har 

også mottatt løpende orienteringer om lønnsoppgjør i vårt tariffområde (KA Kirkens 

arbeidsgiverorganisasjon) 

 

Medvirkning og samarbeid med organisasjonene 

Tillitsvalgte Navn 

Fagforbundet Merete Fossli 

Delta Elisabeth Brøndal 

Creo (kirkemusikerne) Yngvild Wattum Stuksrud 

Diakonforbundet Jarle Klungrehaug 

KUFO (pedagogene) Katharina Frogner Kockum   

 Bodil Staxrud (fra november) 

Econa Øyvor Sekkelsten (til juni) 

 

Det har i 2021 vært 5 ordinære møter med mellom organisasjonene og arbeidsgiver, i 

tillegg til fortløpende dialog, særskilt knyttet til smittevern og organisasjonsendringer. 
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Arbeidsmiljøutvalg 

Felles arbeidsmiljøutvalg for de tre gamle fellesrådene ble konstituert allerede 

4.12.2018. Dette er videreført i 2020, med tre representanter for henholdsvis 

arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I tillegg møter bedriftshelsetjenestens 

representant. Menighetsprestene er ansatt av Oslo bispedømme, og er således ikke 

en del av Asker kirkelige fellesråd. Det er likevel stor enighet om at de to linjene 

trenger å høre hverandres stemmer i saker som omhandler arbeidsmiljøet i kirken. 

Det er derfor inngått avtale om såkalt samordnet AMU, hvor prost og 

arbeidstakerrepresentant for menighetsprestene møter i felles AMU-møter for begge 

arbeidsgiverlinjene. AKF er såkalt hoved-bedrift som største arbeidsgiver.  

Lederskap i AMU veksler annethvert år mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 

Det er arbeidtakersiden som har ledet AMU i 2021. 

AMU  

AKF Arbeidsgiver John Grimsby, kirkesjef 

 Maud Kari Berntsen, personalsjef 

 Grete Ellingsen Aaby 

OBD Arbeidsgiver Tor Øystein Vaaland/Ellen Martha Blaasvær 

Ansatte Ellen Garnaas (Hovedverneombud) 

 Annette Nordmo 

 Tone Haverstad 

OBD Ansatte Dag Håland 

Bedriftshelsetjeneste Gunn Berit Schutz, Avonova 

 

AMU har i 2021 gjennomført 3 møter. Hovedverneombud har hatt egne møter med 

kirkesjef. 

Verneombud 

Som en forberedelse til ny organisasjonen har felles AMU allerede fra 1.1.2019 

opprettet nye verneområder. Verneområdene er i 2021 utvidet til at 

hovedverneombud ikke lenger har eget område. Verneområdenes størrelse vil bli 

ytterligere revidert i 2022. 

 

Verneområde Verneombud per 31.12.2021 

Hovedverneombud Ellen Garnaas  

Menighetene i Røyken og Hurum Annette Nordmo  

Bygg og kirkegårder Tormod Krogrud 

Barnehagene Berit Funderud 

Menighetene i (gamle) Asker og fellesrådet Liv Iren Westnes 

Kirkens feltarbeid Kjetil Borgenvik 

Menighetsprestene (Oslo bispedømmeråd) Ida Buen Hanevold 
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Kirkens feltarbeid i Asker: Å være nær i en tid med avstand 

Menighetene i Asker har siden 1984 drevet Kirkens Feltarbeid, et diakonalt 

lavterskelarbeid blant rusmiddelbrukere i Asker. Arbeidet består av Varmestua, 

Elveplassen overnatting, nødovernatting, Arbeidstiltaket, Bra Brukt (bruktbutikk), 

lysfabrikk og gateprestetjeneste. KFA har 23 faste ansatte fordelt på 17,6 årsverk. 

Feltarbeidet har i tillegg hatt 12 faste frivillige knyttet til arbeidet.  

 

Kirkens feltarbeid i Asker (KFA) klart å holde våre tilbud åpne i enda et år med 

pandemi. Behovet for tilbudene ikke har blitt noe mindre, og at de som trenger 

tilbudene grunnet rusavhengighet, ensomhet, bostedsløshet eller andre utfordringer 

har hatt et tøft år. 

   

Hjertet i feltarbeidet, Varmestua, har 

klart holdt åpent hver dag i 2021, bare  

med noen få unntak. Her har det vært 

tilpasninger i form av munnbind, 

redusert antall gjester og servering 

ved faste plasser. Dette har fungert 

bedre enn vi kunne vente, og har gjort 

at tilbudet om varm mat, rent 

brukerutstyr og bistand har vært 

forutsigbart for gjestene. Gjennom 

hele pandemien har KFA også klart å 

tilby former arbeid og aktivitet til de 

fleste som har ønsket det. Dette mye 

takket være to minibusser som 

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til. 

Innredningen av bilene har gjort det 

mulig å overholde avstandsreglene 

samtidig som flere har kunnet kjøre ut 

på oppdrag. Sammen med 

Arbeidstiltaket, som tar på seg enkle 

oppdrag for privatpersoner, Lyspunkt1 

og gjenbruksbutikken Bra Brukt har vi 

holdt mennesker utenfor arbeidslivet i 

aktivitet igjennom hele pandemien.  

 

Lokalene til gjenbruksbutikken på 

Elvely blir revet i 2022 og butikken 

måtte finne nye lokaler. Bra Brukt ble i 

2021 gjenåpnet i nye, hyggelige 

Tynn hud på julaften 

I jula samler ofte  alle barndommens forventninger samle 

seg. Disse forventningene kan være kriblende og gode, 

eller de kan fylle tankene med usikkerhet og ensomhet. 

Hvordan kan kirken klare å romme alle disse 

forventningene, vise omsorg og ta mennesker på alvor? 

Pandemien har lært oss noe om hvor viktig det er å se 

hverandre i jula. I år var det viktig for oss å feire 

julegudstjenesten sammen. Da møttes vi på tradisjonelt vis 

i Asker kirke og vi tente oså lys for dem vi har mistet siden 

sist vi kunne samles på den måten. 15 lys ble tent.  

Til jul fikk vi også store mengder fin julemat og kasser med 

blomster fra næringslivet i Asker. Privatpersoner og 

organisasjoner kom med gaver og varmt tøy. På morgenen 

lille juleaften bugnet Varmestua av alle slags julepakker og 

matbakker. På formiddagen stilte ansatte og frivillige opp 

og kjørte ut mat og gaver til nesten 80 enkeltpersoner og 

familier som vi visste kunne trenge det. Den formiddagen 

ble med mange varme møter mellom mennesker, på ei 

trapp eller inne i en gang, munnbind til tross. Mange var 

takknemlige, noen litt stille og noen av de første vi kom til 

var kanskje ikke helt kommet i klærne enda.  

Kirkens feltarbeid og Varmestua er åpen hver eneste dag 

hele året. Vanligvis er det 60-80 mennesker innom. Det var 

fullt mulig å komme på «Suppa» også på julaften. 

Julematen ble spist, julesangene sunget og juleevangeliet 

lest for de som ville høre det. 
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lokaler i Knud Askervei, midt i Asker sentrum.  

 

Kirkens feltarbeid følger tett bygging av ny Varmestue og botilbud for bostedsløse på 

Askerholmen. Bygget er planlagt for innflytning sommeren 2022.  

Det var stor stas å få besøk av biskop Kari Veiteberg på Varmestua i forbindelse med 

hennes visitas i Østenstad i mai 2021. 

  

Hver onsdag kl. 8. er det lystenning i gatekapellet i Asker sentrum 

 

Kirkens feltarbeid i Asker driver Elveplassen botilbud for bostedsløse på oppdrag for 

Asker kommune. Antallet boenheter øker fra 8 til 10 i det nye bygget på 

Askerholmen. Botilbudet er døgnbemannet. Tilbud må i henhold til Lov om offentlige 

anskaffelser ut på nytt anbud i 2022. Kirkens feltarbeid vil ved utlysning av 

anbudskonkurranse i 2022 legge inn tilbud for å videreføre driften. 

 

Kirkens feltarbeid vil takke faste givere, støttespillere, frivillige, samarbeidspartnere 

og kommune for godt samarbeid og heiarop i et krevende år. Vi er tilstede der livet 

butter imot. Gjennom vår visjon «Gi mot til å tåle livet» ønsker vi å være tilstede 

nettopp der. 

 

Menighetsdiakoni 

Kirkene i Asker er tydelige samfunnsaktører og kulturbærere med et variert 

gudstjenesteliv og lokale tilbud om møteplasser, rettet  mot ulike aldersgrupper og 

behov. 8 av de 10 menighetene har stillingsressurs innen diakonifeltet – totalt 6 

årsverk fordelt på 7 personer. Disse bidrar sammen med frivillige i menighetene til et 

mangfold av tilbud. På mange felt har vi samarbeid med lokale institusjoner, 

hjemmetjenestene, innbyggertorgene, lokale lag og organisasjoner. Lokalt står 

fellesskapsbyggende samlinger, besøkstjeneste og oppfølging av enkeltmennesker 

sentralt. Alle menighetene har handlingsplaner for Vern om skaperverk og fremmer 

bevissthet om bærekraft og hvordan vi kan leve grønt i hverdagen. I tillegg har 

menighetene samarbeid innen hele kommunen på en rekke områder, slik som 

sorggrupper, klubb for mennesker med utviklingshemming, samtalegrupper for skilte, 

integrering av flyktninger, varmebuss for russ på Tryvannstreff. Dette er tiltak rettet 

mot mennesker i sårbare livssituasjoner.  

 

Året 2021 ble selvsagt preget av pandemien. Mange aktiviteter og tilbud har i 

perioder ligget på vent, for så å blitt gjenåpnet og stengt igjen. Medarbeidere har 

tilrettelagt og justert tilbud i samsvar med gjeldende smittevernregler. Telefonisk 

kontakt og oppfølging av enkeltmennesker har vært ekstra viktig dette året.  

 

Mange sørgende har opplevd spesielt store utfordringer under pandemien. Tross 

begrensninger knyttet til smittevern har Askerkirken i 2021 hatt 5 aktive sorggrupper. 

I tillegg har 4 grupper som ble startet tidligere år fortsatt samlinger på egenhånd.  
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Prest på institusjon 
Asker kirkelige fellesråd har ansatt en institusjonsprest i 100% stilling. Hun heter 

Hanne Dyrendal. Institusjonsprestens arbeid er en del av det tverrfaglige tilbudet ved 

kommunens sykehjem. Presten tilbyr samtaler og veiledning til beboere, pårørende 

og pleiere. Hun deltar også i andaktsturnusen ved enkelte av sykehjemmene. 

 

Med unntak av kortvarig stenging av enkelte avdelinger, har sykehjemmene vært 

åpne for sykehjemspresten hele 2021. Behovet for samtaler er stort, og mange av 

avdelingene ser verdien av å bruke prestetjenesten i møte med et vidt spekter av 

ulike problemstillinger. Så langt det lar seg gjøre tilbys jevnlig og langvarig 

oppfølging. 

 

Også i 2021 har koronapandemien påvirket tjenesten. I første rekke har det ført til 

begrensninger i muligheten for å arrangere gruppesamlinger, både med beboere og 

ansatte. Dette har gitt rom for flere individuelle samtaler i stedet. 

 

Institusjonsprestens aktivitet og 

samtaler i sykehjem 15 

2018 2019 16 2020 2021 

Samtaler 277 236 314 726 

Tverrfaglige samtaler 130 126 81 85 

Undervisning/veiledning/refleksjonsgrupper 23/145 26/123 13/111 8/44 

Gudstjenester/Andakter/Kirkelige handlinger 24/200 23/163 19/120 34/760 

 

Menighetsbarnehagene i Asker 
Det er tre menighetsbarnehager i Asker: Engelsrud (Vardåsen), Holmentoppen 

(Holmen) og Østenstad (Østenstad). Menighetsrådene eier barnehagene og har 

delegert arbeidsgiveransvar og driftsansvar til fellesrådet.  

 

Som ideelle virksomheter blir eventuelt økonomisk overskudd ført tilbake til drift av 

barnehage. Det er i 2021 tilnærmet økonomisk balanse i alle tre barnehagene for 

2021, og tilstrekkelig tilgang på søknad om barnehageplass.  

 

Alle tre barnehagene har i 2021 fått nye vedtekter skrevet på samme mal. 

Vedtektene er vedtatt av de enkelte menighetsrådene, etter forslag fra fellesrådet og 

etter uttalelse fra samarbeidsutvalgene.  

 

Barnehageleder felles for de tre barnehagene er fra november 2021 Maria Forvik . 

Kirkesjef har i en vakanseperiode fungert som barnehageleder i 2021 fram til da. 

 
15 Antall samlinger/antall deltakere 
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Menighetsrådene og fellesrådet arbeider kontinuerlig for å utvikle barnehagene 

pedagogisk og administrativt, for dermed å sikre videre drift og utvikling. Vi 

samarbeider godt med Asker kommune, gjennom samordnet opptak av barn, kurs og 

veiledning. Menighetsbarnehagene er trygge og gode barnehager med utvidet kristen 

formålsparagraf. Gjennom menighetsbarnehagene kan hver enkelt barnehage gi og 

få hjelp og inspirasjon til å utvikle synergiene i et større pedagogisk fellesskap.  

 

Barnehagene har i 2021 blant annet hatt jevnlig felles pedagogiske ledermøter, 

personalmøter, kurs, utvikling av ulike styringsdokumenter og søknader om midler til 

kompetanseutvikling. 

 

I 2021 har Menighetsbarenehagene i Asker også hatt et samarbeid med Universitet i 

Sørøst-Norge, hvor målet er kompetanseutvikling tilknyttet barnehagens 

verdigrunnlag og hvordan dette skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Dette samarbeidet vil vare til våren 2024.  

 

Menighetsbarnehagene i Asker – sammen om en god barnehagehverdag 

 

Kirkeakademiet 
Av avtroppende leder Einar Solbu 

Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samarbeider tett 

med menighetene i Asker og ser sitt arbeid som en del av kirkens virksomhet i bygda 

vår. KiA er et forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen kultur og 

tradisjon og med et økumenisk perspektiv. KiAs virksomhet er åpen for alle. Arbeidet 

retter seg særlig mot kirke-, kultur- og samfunnsengasjerte mennesker. Det legges 

vekt på åpenhet og at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget 

ståsted. KiA er medlem i Norske kirkeakademier som bl.a. bidrar med økonomisk 

støtte til KiAs virksomhet. 

Det var planlagt syv ordinære åpne møter i 2021. På grunn av koronapandemien 

måtte hele vårhalvårets program avlyses. Høsten 2021 ble tre av fire planlagte møter 

gjennomført. Møtene holdes i Holmen kirke. Før pandemien var oppslutningen om 

møtene svært god med et snitt på mellom 150 og 200 personer pr. møte. I 2021 ble 

oppmøtet av naturlige grunner mer begrenset. Gjennomsnittlig deltok i ca. 100 

personer på møtene.  

Overskriften over høstens møter var «Hva er det vi må snakke om?», et spørsmål 

som vi stilte til fire personer som er sterkt engasjert i aktuelle samfunnsmessige og 

etiske problemstillinger. Vi spurte dem om hva det er viktig at vi lærer mer om, 

reflekterer rundt, engasjerer oss i, tar stilling til. Sosialantropolog, professor Thomas 

Hylland Eriksen drøftet det umulige i å forene stadig økonomisk vekst med bærekraft 

og pekte på alternative verdier som grunnlag for rike og meningsfulle liv. Tidligere 

førsteamanuensis og kantor Einar Solbu gikk på kort varsel inn som erstatning for 
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forfatter Cathrine Sandnes som ble forhindret. Han presenterte særtrekk i Norsk 

salmeboks tekster og melodier, en salmebok som har større bredde og mangfold enn 

de fleste andre salmebøker i verden. Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld drøftet 

jødenes situasjon i Norge. Hun hevdet at til tross for at de fleste norske jøder lever 

normale liv, skaper en eksisterende antisemittisme en underliggende frykt hos mange 

for å flagge sin jødiske identitet. Alle foredragene ble etterfulgt av åpne, interessante 

samtaler. 

KiA ledes av et selvsupplerende styre: Einar Solbu (leder), Inge Westly (kasserer), og 

styremedlemmene Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Ingun Møgedal Brustugun, 

Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Bødtker Walstad (perm.). Fra 1. januar 2022 

overtar Inge Westly som leder og Mette Hægeland Blom som nestleder. Styret gleder 

seg over den store interessen det tydeligvis er for å få innsikt i og delta i refleksjon 

rundt temaer som ligger i det store grenselandet mellom tro, kunst, kultur og 

samfunn, et grenseland fylt av etiske, estetiske og mellommenneskelige utfordringer. 

Et spesielt år avsluttes med et håp om at vi i 2022 kan invitere, uten restriksjoner, til 

nye dypdykk i slike temaer. 

 

Asker tros- og livssynssamfunn 
Den norske kirke er ikke det eneste trossamfunnet i Asker: kirken er ett av 

kommunens mer enn 300 registrerte tros- og livssynssamfunn. Asker tros- og 

livssynsforum blir derfor etablert i 2022, etter at avtroppende prost Tor Øystein 

Vaaland har ledet interrimsstyret i 2021. Ordfører Lene Conradi har selv tatt initiativ til 

etableringen.  

 

Dialog kan bidra til et rausere, rikere og  styrket Askersamfunn.  

Kanskje kan også ulike tros- og livssynssamfunn finne hverandre i lokal frivillighet og 

sosialt arbeid. Tidlig i pandemien leverte hindumenigheten i Slemmestad mat til 

Varmestua. I Filtvet samarbeider frivillige i kirkeforeningen med Hurum 

kompetansesenter om praktisk språkopplæring kombinert med dugnad på kirkebygg 

og kirkegård. 
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Kirkevakten – tilsyn og forebyggende vedlikehold kirkelige bygg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asker kirkelige fellesråd fikk i 2020-

2021 tildelt prosjektet Kirkevakten, i 

samarbeid med med Riksantikvaren 

og KA Arbeidsgiverorganisasjonen 

for kirkelige virksomheter.  

Prosjektet handler om å utvikle 

metode for tilsyn og enkelt utvendig 

vedlikehold av kirkelige bygg. I 

samarbeid med Riksantikvaren og 

KA skal Asker kirkelige fellesråd i 

løpet av 2021/2022 beskrive 

hvordan norske kirkeeiere kan 

anskaffe og drifte avtaler om tilsyn 

og forebyggende utvendig 

vedlikehold av kirkelige bygg. 

AKF har inngått avtale med 

Haandverkerne AS om leveranse av 

tjenesten. Haandverkerne har 

sammen med fellesrådets rådgiver 

for kirkebygg og de ansatte og 

frivillige som arbeider med 

kirkebyggene deltatt i tilsyn og 

vedlikehold som er utført knyttet til 

prosjektet. I 2021 ble alle 19 

kirkelige bygg som er med i 

prosjektet kontrollert, blant annet 

ved hjelp av drone. Det ble registrert 

102 avvik. I 2020 ble det tilsvarende 

registrert 88 avvik. Flere enkle 

oppgaver blir rettet som en del av 

tilsynsrunden, noe blir avtalt utført 

som tilleggsarbeid og noe blir 

registrert til observasjon. Alle avvik 

og tiltak blir fulgt opp i en egen App 

for formålet. 

Fra 2022 må Asker kirkelige 

fellesråd selv dekke kostnaden for 

prosjektet. 
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Kirker, andre kirkelige bygg og kirkegårder 

Oversikt over kirkelige bygg og anlegg, vernestatus m.m.  

Kirke Bygge

år 

Vernestatus m.m. Gravplass 

Asker 1879 Asker kirkested er 

fredet kulturminne etter 

kulturminneloven. 

Asker kirkegård 

Asker gravkapell 

(livsynsåpent rom) 

1958   

Barnas katedral (Asker 

sokn) 

1902 Menighetshus  

Askertun (Asker sokn)  Menighetshus  

Asker driftsstasjon (AKF) 2022   

Filtvet kirke 1894 Listeført Filtvet kirkegård 

Heggedal 1931   

Holmen 1965 Listeført som 

verneverdig 

kulturminne 

 

Holmsbu kunstnerkirke 1886 Listeført Holmsbu 

kirkegård 

Holmsbu gravkapell 

(livssynsåpent rom) 

1928 Bevaringsverdig som 

en del av Holmsbu 

kirkested 

 

Hurum middelalderkirke 1150 Fredet Hurum kirkegård 

Hurum Kirkestue (Søndre 

Hurum sokn) 

1938 Menighetshus og 

driftsbygg for 

kirkestedet 

 

Kongsdelene  1905 Listeført Kongsdelene 

kirkegård 

Nærsnes 1893   

Røyken middelalderkirke 1229 Fredet Røyken kirkegård 

Røyken menighetshus 

(Røyken sokn) 

   

Røyken driftsstasjon (AKF)    

Slemmestad 1935  Slemmestad 

kirkegård 

Slemmestad gravkapell 

(livssynsåpent rom) 

   

Teglen, Spikkestad kirke 

og kultursenter 

(Kulturscenen er 

livssynsåpent rom) 

2018   
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Vardåsen 2004  Urnelund under 

planlegging 

Østenstad 1980  Østenstad 

kirkegård 

Østenstad driftsstasjon     

Åros 1903  Åros kirkegård 

 

Kirkegårder og gravferd 

Asker kommune fattet i 2021 vedtak om at Asker kirkelige fellesråd fortsatt skal være 

gravplassmyndighet i Asker. Det er til sammen 9 kirkegårder i kommunen. Ansatte 

utgjør 9,4 årsverk, og avdelingen blir ledet av driftssjef Even Frogh. 

Som en del av rulleringen av kommunens arealplan, ble det i 2021 laget et eget 

vedlegg om gravplasser til kommunens arealplan. Der er hver enkelt kirkegård og 

gravplass beskrevet, med en framskrivning av behovet for gravreserver de neste førti 

årene. Den samlede gravreserven ble i 2020 beregnet til minst 12 %. Lovkravet er 3 

%. Utvidelse av Asker kirkegård og etablering av ny gravplass på Åstad har hatt 

spesiell oppmerksomhet i 2021. Likeledes om det er behov for å utrede bygging av 

nytt krematorium i Asker. Vardåsen kirkes urnelund er under planlegging og vil bli 

ferdigstilt i 2023/2024. 

Uavhengig av tro eller livssyn hadde gravplassmyndigheten i 2021 ansvaret for til 

sammen 592 gravferder i Asker. 522 av disse (89 %) ble gjennomført etter Den 

norske kirkes ordning. Dette er den samme andelen som foregående år: 9 av 10 

gravferder i Asker skjer etter Den norske kirkes ordning. 

Forholdet mellom kiste- og urnebegravelser er relativt uendret i 2021, selv om 

trenden over tid viser en dreining mot flere urnegraver. Av det samlede antallet 

gravferder ble 432 gravlagt i urne. Det gir en samlet kremasjonsprosent i Asker i 

2021 på 73,6.  

Det har i hele 2021 vært et stort fokus på smitteverntiltak i gravferder, med begrenset 

antall tilstede, fysisk avstand, desinfisering av lokaler og oppdeling av arbeidslag på 

kirkegårdene. 

Årlig gravferdsforum for alle tros- og livssynssamfunn og gravferdsbyråer ble av 

hensyn til msittevern ikke holdt i 2021, men er planlagt 30. mars 2022. 

Det er i 2021 brukt 0,53 mill. kroner på trepleie på gravplasser og kirkesteder. Det er 

fortsatt et betydelig etterslep, før vi er på vedlikeholdsnivå. 

Asker kirkelige fellesråd har 1 586 stellavtaler/legater fordelt på de 9 kirkegårdene. 

Det blir ført regnskap for hver enkelt grav, og virksomheten er underlagt revisjon. 
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Asker kommune vedtok i 2020 tilskudd bygging av ny driftsstasjon ved Asker 

kirkegård. Asker kirkelige fellesråd er byggherre for prosjektet, og det nye bygget skal 

stå ferdig i juni 2022. 

AKF Bygningsutvalg 

Hvert av de 10 menighetsrådene har oppnevnt et medlem til fellesrådets 

bygningsutvalg. Asker kommune har utpekt rådgiver Ingunn Ramsfjell som sin 

representant. 

AKF Bygningsutvalg Navn Menighetsråd 

 Alf Tore  Vierli Asker 

 Cathrine  Jensen Holmen  

Medlem Dagfinn  Holte Vardåsen  

  Harald Søvold Kjos Røyken 

  Jan  Duvaland Østenstad 

  Lars Andreas  Kirkerud Slemmestad 

  Oddgeir  Frøysok Åros 

  Ole Morten Furua Rødby Nordre Hurum  

  Gunnar  Enga Heggedal  

  Knut  Kristiansen Søndre Hurum 

Asker kommune Ingunn  Ramsfjell  
AKF Rådgiver kirkebygg Marte Fjøse  
AKD Driftsoperatør Reidar Haugo  

AKF Driftsjef Even Frogh  

AKF Kirkesjef John Grimsby  

 

Hjemmelsoverføringer fra kommune til sokn 

 
1.1.2017 ble Den norske kirke løsrevet fra staten, men vi arbeider som før tett og 

nært med kommunen og til tjeneste for Askers befolkning.  

En av prosessene som følger av at kirken nå er eget rettssubjekt, er overdragelse av 

kirkelige eiendommer fra Asker kommune til Asker kirkelige fellesråd. Partene inngikk 

i 2019 avtale om slik overdragelse. Arbeidet med hjemmelsoverføringene fortsetter i 

2020-2022. Dette er til dels omfattende og omstendelige prosesser, men med en 

tydelig avtale i bunnen, basert på eiendomsretten og lovverkets bestemmelser.  

Overdragelsene er ferdigstilt i Holmen, Østenstad, Heggedal og for kirkebyggene i 

midtre og sørlige del av kommunen. Her er grunnboken oppdatert med de respektive 

soknene som eiere. Vardåsen og Asker er fortsatt under arbeid gjenstår fortsatt. 
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Kirkelige bygg – rehabilitering og vedlikehold 

 

Hurum kirkested. Foto: Pål A. Berg 

 

Asker kirke og kirkested 

• Forberedt søknadsprosess for å etablere nytt HC WC og innvendig trapp fra 

galleriet. Trapp over gammelt toalett vil bli fjernet for å gi plass til universellt 

utformet toalett. 

• Oppgradert brannvarslingsanlegg 

• Skiftet kjøle- og fryseanlegg i Asker gravkapell 

• Etablert nytt lydanlegg i Asker gravkapell 

• Etablert Wifi i Asker kirke 

• Forberedt etappe 2 for å rengjøre og reparere innvendig mur og retusjere 

korets himling. 

• Rehabilitert 6 stoler for kirkens kor 

• Kontrollert og utbedrert fasadelys 

• Sikret mur på kirkegård mot steinsprang 

• Brukt kr. 144 000 på diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 
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Filtvet kirke 

• Ferdigstilt utvidet parkeringsplass 

• Trepleie 

• Forberedt rehabilitering av sakristier 

Heggedal kirke 

• Utbedret varmvannsanlegg 

• Reparert tårnluker 

Holmen kirke 

• Ferdigstilt nytt garasjebygg med avfallshåndtering 

• Forberedt fornyelse av kirkens stoler 

• Utebelysning barnehage 

Holmsbu kirke 

Kunstnerkirken i Holmsbu kirke hadde per 1.1.2021 avsetninger og tilskudd på 5,5 

mill. fra Asker kommune. Ubrukte midler per 31.12 utgjør 4,3 mill. 17  

• Revidert prosjektprogram og økonomiplaner. 

• Utarbeidet grunnlag, beskrivelser og søkt om ulike nye tilskudd. 

• Etablert 2 energibrønner for ny energiforsyning og oppvarming av kirkestedets 

bygninger. 

• Utført strakstiltak knyttet til kirkens varmeanlegg, og fjernet feilmonterte 

elektriske ovner. 

• Utført strakstiltak knyttet til kirkens elanlegg. 

• Arbeidet med saksbehandling av nytt servicebygg, ny hovedtrapp og (HC) 

rampe for universell tilgjengelighet – opp mot biskop, fylkeskommune og 

Riksantikvar. 

• Forberedt detaljprosjektering av teknisk anlegg i kirken, herunder varme- og 

sprinkleranlegg, med blant annet gjennomgang i Riksarkivet og 

Riksantikvarens arkiver for å finne kirkens opprinnelige tegninger. 

 

Hurum middelalderkirke og kirkestue (driftsbygg for kirken) 

Hurum kirke har i 2021 mottatt 3,9 mill. i tilskudd fra Asker kommune og 1,0 mill. fra 

Riksantikvaren. Med en kostnad på 6,1 mill. i 2021 hadde prosjektprogrammet et 

merforbruk på 1,2 mill. Dette blir dekket opp av nytt kommunalt tilskudd for 2022 på 

7,0 mill.  

• Utført trepleie og plantet ny hekk mot annen eiendom i øst 

• Revidert prosjektprogram og økonomiplaner. 

 
17 Prosjektprogrammet er noe forsinket på grunn at godkjennelse av av nytt servicebygg er overført fra Riksantikvar til 
fylkeskommunen. Godkjenning ble mottatt i mars 2022, og byggesøknad deretter sendt Asker kommune.   
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• Utarbeidet grunnlag, beskrivelser og søkt om ulike nye tilskudd. 

• Gjennomført forprosjekt og analyse for å sette i stand innvendige vegger. 

• Gjennomført prosjektering og søknader knyttet til nye energi- og 

varmeløsninger for kirkestedet. 

• Utført prosjektering og søknad om installasjon av wc i kirkens sakristi med 

tilhørende oppgradering av vann- og avløpsledninger. 

• Etablert 3 energibrønner for ny energiforsyning og oppvarming av kirkestedets 

bygninger. 

• Gjennomført etappe 1 av graving over kirkegården for etablering av ny 

energiforsyning til ny teknisk sentral for kirkestedet, innredet i kirkestua. Til 

prosjektet hører nytt elinntak, rør for fibernett, samt innlegg av rør fra 

energibrønner til teknisk rom. 

• Fullført reparasjon av taktekking og reparasjonsmuring på gavler på Kirkestua. 

• Gjennomført forberedelser for nytt allrom, HC-WC og kjøkken i kirkestua, blant 

annet med riving av tregulv (Hurm kirkes venner), sanering av kjeller, 

oppgradering av vann og avløpsledninger og rør for kabelframføring av vann, 

varme, lyd og lys. 

• Gjennomført bygging av nytt teknisk rom og det første av to toaletter for kirke 

og kirkested, plassert i Kirkestua. 

• Videreført istandsetting av kirkens utvendige vegger med etappe syd. 

Kongsdelene kirke 

• Revidert prosjektprogram og økonomiplaner. 

• Installert pumpe i drenskum i kjeller for uttrekk av overvann, samt utført 

kontroll med overvannssituasjonen. 

• Utført forarbeid, foretatt materialanskaffelser og igangsatt reparasjon av 

undertak og omlegging av taktekking, renner og beslag. 

 

Nærsnes kirke 

• Beplantning og trepleie 

Røyken kirke og kirkested 

Røyken middelalderkirke har i 2021 mottatt fra Asker kommune 2 mill. kroner i 

tilskudd og fra Riksantikvaren 1 mill. Med avsetninger fra 2020 hadde prosjektet 

samlet 5,8 mill. til disposisjon per 1.1.2021. Prosjektprogrammet strekker seg til 

2024. Med et forbruk på 2,5 mill. i 2021, er 3,3 mill. overført til 2022.  

• Revidert prosjektprogram og økonomiplaner 

• Utarbeidet grunnlag, beskrivelser og søkt om ulike nye tilskudd 

• Gjennomført forprosjekt for alternative løsninger for nytt avløpsanlegg for 

kirkestedet, gjennomført avklaringsmøte med Asker kommune, og igangsatt 

inspeksjon og kontroll av foretrukket trasé, det vil si ført mot øst med krysning 

under jernbanen mot Røyken sentrum. 
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• Gjennomført tilstandsanalyse av driftsgårdens avløpsanlegg og tilsig av vann. 

• Gjennomført hovedetappe 4 av istandsetting av kirkens vegger (rehabilitering 

av fasade): skipets vest- og sydvegg 

• Omfattende trepleie 

• Utbedret og utvidet eksisterende belysning på kirkegården 

 

Slemmestad kirke og kirkegård 

• Forberedt for grunnarbeider, nye portstolper og ny hellegang til kirkestue 

• Slemmestad kirkegård: forprosjekt nytt gjerde og støyskjerm mot veien 

• Slemmestad kapell: malt treverk i tårn 

• Slemmestad kapell: forberedt for ny hoveddør 

Teglen 

• I samarbeid med Asker kommune: Søksmål meldt knyttet til vanninntrenging, 

fuktskader og forsinkelser 

• Reparert teglteppe under alter 

• Etablert informasjonsskjermer i samarbeid med Asker kommune 

Vardåsen kirke 

• Lagt om utvendig tak og reetablere overlys i kirkerom. Prosjektet har en 

ramme i 2021 på 22 mill. kroner, og ble ferdigstilt i februar 2022. 

• Kartlagt inneklima og ventilasjons- og renseanlegg 

• Utbedrert brannalarmanlegg 

Østenstad kirke 

• Forberedt reparasjon av fasade og lufting av tak for å forhindre ytterligere 

vannintrengning 

• Skiftet to vinduer 

• Trepleie  

• Brukt kr. 105 000 på diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 

 

Åros kirke 

• Skiftet punktbelysning 

• Trepleie på Åros kirkegård 

• Ferdigstilt reparasjon av takrenner og nedløp 
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Prosjekter i utvikling og under forberedelse 

• Nybygg for Kirkens feltarbeid på Askerholmen (2022-23). Asker kommune har 

bevilget 75,5 mill. kroner til formålet. Forventet ferdigstilt i mai 2022. 

Byggherre: Asker kommune 

• Ny driftsbygning på Asker kirkegård med budsjettramme på 32 mill. kroner. 

Forventet ferdigstilt sommeren 2022. Byggherre: Asker kirkelige fellesråd  

• Reparere og tette tak i Teglen, Spikkestad kirke og kulturhus – i samarbeid 

med Asker kommune. Prosjektering påbegynt i 2021. 

• Ny urnelund ved Vardåsen kirke (2023) 

• Avtale om tilsyn av brannslokningsutstyr – rammeavtale gjennom Asker 

kommune 

  



 

Side 37 av 37 
 

 

 
 

Asker, 20. april 2022 

 

 

 

________________________ 

Nils Inge Haus 

Leder, Asker kirkelige fellesråd 

 

 

 

_________________________ 

John Grimsby 

Kirkesjef 

 

Velkommen til kirkene i Asker 

 

Fra venstre: kirkesjef John 

Grimsby, personalsjef Maud 

Berntsen, fellesrådsleder Nils 

Inge Haus, økonomisjef Else 

Teige og avtroppende prost 

Tor Øystein Vaaland. 

 

 (Foto: Vibeke Glosli) 


