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Sak 12/2019 Protokoll fra fellesrådets møte 30.1.2019 
 
Protokoll for Asker kirkelige fellesråd 26.11.2018 – se eget vedlegg og fellesrådets nettsider. 
 
Vedtak 
 
Ingen kommentarer er kommet inn, og protokoll for møte i Asker kirkelige fellesråd 30.1.2019 er følgelig godkjent. 
 
 



 

 

Sak 13/2019 Referat og refleksjoner fra møtet i Asker kirkelige fellesnemnd 
 
Se kopi av samlede saksframlegg til fellesnemnda. 
 
Fra fellesnemndas møte er Asker kirkelige fellesråd anmodet om å spesielt å følge opp sak 21/19 Møteplan og 
sak 22/19 Tidsavgrenset stilling i kirkesjefens stab. Se saksframlegg og vedtak i fellesnemndas møte 6.3.2019. 
 
Vedtak 
 

a. Asker kirkelige fellesråd tar fellesnemndas vedtak til etterretning.  
 

b. Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til møteplan for nemnd, råd og utvalg som vedtatt i 
fellesnemndas møte, jfr. AKFN Sak 21/19. 

 
c. Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til å opprette tidsavgrenset stilling som rådgiver i kirkesjefens 

stab 1.7.2019-31.12.2020, jfr. AKFN Sak 22/19.  
 
I tråd med Asker kirkelige fellesnemnds anmodning, vedtar Asker kirkelige fellesråd å omdisponere 
disposisjonsfond øremerket administrative oppgaver «prosjekt arkiv», slik at pengene kan dekke de 
kostnadene til stillingen som det ikke er dekning for i fellesrådenes ordinære budsjetter. 

 
 
 



 

 

Sak 22/19 Tidsavgrenset stilling som rådgiver i kirkesjefens stab 
 
 
Administrasjonene vil i 2019-2020 ha mange oppgaver knyttet til ordinær drift, i tillegg til de mange prosessene 
knyttet til sammenslåingen. Det er i denne perioden ikke avsatt egne ressurser til etableringen av det nye 
fellesrådet. 
 
Administrasjonen har i planleggingen av bemanningsplan for det nye fellesrådet i utgangspunktet lagt opp til en 
reduksjon i administrative stillinger med 0,5 stilling, ref. sak 69/2018. Denne ressursen er tilført 
menighetsarbeidet. I en overgangsfase har administrasjonen likevel behov for å sikre tilstrekkelig bemanning å 
gjennomføre sammenslåingen på en god måte. 
 
Fellesnemndas arbeidsutvalg foreslår derfor å opprette tidsavgrenset stilling som 
rådgiver/kommunikasjonsrådgiver i 100 % i perioden 1.7.2019-31.12.2020. Stillingen er tenkt tillagt slike 
midlertidige oppgaver: 
 

• Sekretær for Asker kirkelige fellesnemnd 
• Saksbehandling og forberedelser knyttet til opprettelse av nytt fellesråd 
• Intern og ekstern kommunikasjon  
• Forberede og gjennomføre tiltak for å styrke vi-følelse og felles kultur i det nye prostiet 
• Forefallende lederstøtte i omstillingsfasen 

 
Den som skal tilsettes i engasjementet må ha ledererfaring i kirken og fagkompetanse innen kommunikasjon, 
personal-  og økonomifeltet. Kunnskap om lokalt kirke- og kulturliv i Asker, Hurum og Røyken vil være en fordel. 
 
De tre fellesrådenes fond vil fra 1.1.2020 bli overført nye Asker kirkelige fellesråd. Den midlertidige stillingen kan 
finansieres ved bruk av eventuelle ledige lønnsmidler i ordinære budsjetter og tilgjengelige fondsmidler i Asker 
kirkelige fellesråd. Per 31.12.18 har Asker kirkelige fellesråd blant annet 1,4 millioner kroner avsatt i 
disposisjonsfond til administrative oppgaver - prosjekt arkiv. Denne avsetning er betydelig høyere enn faktiske 
kostnader knyttet til overgang til den nye arkivløsningen Public 360. Fellesnemndas arbeidsutvalg foreslår derfor 
at de lønnskostnadene som ikke kan dekkes over ordinære budsjett, blir dekket over disposisjonsfond.  
 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesnemnd gir sin tilslutning til å opprette tidsavgrenset stilling som rådgiver i kirkesjefens stab 
1.7.2019-31.12.2020. 
 
Asker kirkelige fellesnemnd anmoder Asker kirkelige fellesråd om å omdisponere midler i disposisjonsfond 
øremerket administrative oppgaver, slik at pengene kan dekke de kostnadene til stillingen som det ikke er 
dekning for i ordinære budsjetter. 



 

 

Sak 21/19 Møteplan og andre viktige datoer for nemnd, råd og utvalg 2019 
 
 
Arbeidsutvalget foreslår å videreføre møteplan med samme struktur som før: 
 

Kl. 1630 Fellesnemnd 
Kl. 1800 Utvidet fellesnemnd (felles fellesråd) med alle representanter fra alle tre fellesråd 
Kl. 1900 Ordinære møter i hvert fellesråd     

 
27.3. 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd AKF Adm Asker 

24.4. 1630/1800 Fellesnemnd og felles fellesråd Østenstad 

9.5. 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd AKF Adm Asker 

22.5. 1630/1800 Fellesnemnd/PSU og felles fellesråd Teglen, Spikkestad 

5.6. 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd AKF Adm Asker 

19.6 1630/1800 Fellesnemnd/PSU og felles fellesråd Askertun 

13.8. 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd AKF Adm Asker 

21.8. 1630/1800 Fellesnemnd og felles fellesråd  

 Uke 35/36 Kurs valgmedarbeidere i menighetsråd m.fl.  

9.9.  Kirkevalg  

11.9. 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd  

25.9. 1630/1800 Fellesnemnd/PSU og felles fellesråd  

8.10. 1800-2200 Kurs for nye menighetsråd (OBD) – 
kulturprogram og servering. 

Teglen, Spikkestad 

16.10. 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd  

23.10 1630/1800 Fellesnemnd og felles fellesråd. Nye 
representanter til fellesråd invitert til å bisitte 

 

6.11 1630/1800 AU Fellesnemnd og AU fellesråd. Samtidig: 
Innledende kurs for nytt fellesråd (Kirkens 
arbeidsgiverorganisasjon) 

AKF Adm/Askertun 
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27.11 1630 Fellesnemd og felles fellesråd. Nytt fellesråd 
konstituerer seg, for å kunne tre i virksomhet 
1.121. Felles festmiddag med PSU. 

[Hotell] 

11.12. 1800 Fellesråd (reservedato ved behov)  

31.12. 2400 Ringer alle kirkeklokker? Asker prosti 

5.1.2020 1100 Felles festgudstjeneste for alle sokn i Asker. 
Oslo biskop forretter. Kirkekaffe. 

Teglen, Spikkestad 

 Februar 4-timers kurs for nye fellesråd (KA)  

 
 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesnemnd vedtar møteplan som foreslått og anmoder fellesrådene om å gi sin tilslutning til 
denne.  
 
Fellesnemnda anmoder menighetsrådene om å planlegge møtekalenderen for de nye menighetsrådene slik at de 
kan konstituere seg og velge representant til Asker kirkelige fellesråd.  
 
Fellesnemnda vil anmode om dette skjer etter planlagt kurs for de nye menighetsråden 8.10. og før 
fellesnemndas møte 23.10. 

                                                 
1 De gamle fellesrådene er i prinsippet virksomme fram til 31.12.2019, parallelt med det nye fellesrådet. De gamle fellesrådene har kun 
mandat til å fatte vedtak som er nødvendige for å legge til rette for det fellesrådet. 
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Sak 14/2019 Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune 
 
Se AKF sak 42 og 87/2018 og sak 4/19 med bakgrunn for saken.  
 
Se også vedlagte brev til Asker kommune som forberedelse til møte med kommunens representanter 28.1. og 
oversendt forslag til Asker kommune om avtale om eiendomsoverdragelse. 
 
Redegjørelse fra møtet med kommunen 6.3. vil bli gitt i fellesrådets møte. 
 
Saken legges foreløpig fram uten innstilling til vedtak. 
 
Fra møtet 
 
Kirkesjefen redegjorde for innholdet i drøftingen med Asker kommune. 
 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar orientering til etterretning 
 
 
 



 

Avtale 

om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelig formål 

fra Asker kommune (org. nr. 944 382 038) 

til Asker kirkelige fellesråd (org. nr. 976 986 466) 
 

1. Avtalens parter 

Denne avtalen inngås mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd på vegne av samtlige sokn i 
Asker kommune, i det følgende benevnt som partene. 
 

2. Bakgrunnen for avtalen 

Kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 31 og gravferdsloven 7. juni 1996 nr. 32, slår fast hovedregelen om at 
soknet eier kirker og gravplasser. 

Partene har gjennomgått eiendommer i kommunen som benyttes til kirkelige formål (inkludert 
menighetshus), og har ut fra denne gjennomgangen kommet fram til for hvilke bygg og grunnarealer 
grunnbokshjemmelen skal overføres fra kommunen og til de enkelte sokn. 
 

3. Eiendommer som omfattes av avtalen 

Følgende eiendommer overdras vederlagsfritt fra Asker kommune til det enkelte sokn: 

Kirke/bygg Gnr Bnr Merknad Hjemmel Sokn 
Asker  1 435 Unntatt gangvei og verneområde Asker kommune Asker 
Asker  1 440 Areal som kan benyttes som 

gravplass, unntatt verneområde.  
Asker kommune Asker 

Asker 3 152 Del av  Asker kommune Asker 
Askertun 3 197 Del av  Asker kommune Asker 
Heggedal 79  1 Del av Asker kommune Heggedal 
Holmen 39 473  Asker kommune Holmen 
Holmen 39 875  Asker kommune Holmen 
Holmen 39 966  Asker kommune Holmen 
Vardåsen 7 443 Del av Asker kommune Vardåsen 
Østenstad 62 11  Asker kommune Østenstad 
Østenstad 62 12 Unntatt vernet vei Asker kommune Østenstad 
Østenstad 62 25 Unntatt spesialområde Asker kommune Østenstad 
Østenstad 63 40 Unntatt areal til kommunalteknikk Asker kommune  Østenstad 

 

I tilfelle av motstrid mellom avtalens ordlyd og omforente eiendomsgrenser inntegnet på kart, går kartet 
foran avtaleteksten. Kart over eiendommene følger som vedlegg til denne avtalen – antall: 10 vedlegg. 

4. Godkjenning av avtalen 

Avtalen er gjensidig bindende for begge parter når den er godkjent av Asker kirkelige fellesråd og Asker 
kommunestyre. Ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen på grunnlag av avtalen før 
slik godkjenning har funnet sted. Godkjenning av avtalen skal foreligge ved første møte i Asker kirkelige 



 

fellesråd og første møte i kommunestyret etter at avtalen er signert. 
 

5. Gjennomføring av avtalen 

Etter at avtalen i henhold til punkt 6 er godkjent, iverksetter kommunen nødvendige fradelinger i henhold 
til avtalen. Matrikulering og oversending av kopi av matrikkelbrev til Dekar rettshjelp as skal være 
gjennomført innen 6 måneder etter vedtak. 

Dekar rettshjelp as utferdiger og sender skjøter til signering til kommunen ved ordfører eller den som 
har nødvendig fullmakt. Dette skal skje innen 1 måned etter mottatt kopi av matrikkelbrev. 
 

6. Tinglysing 

Dekar rettshjelp as sender skjøtene til tinglysing. 
 

7. Gebyrer 

Tinglysingsgebyr og andre behandlingsgebyrer i kommunen betales av Asker kommune. 
 

8. Særlige bestemmelser 

Heggedal kirke: Kirken avstår 79/257 og areal ned mot veien i henhold til kartvedlegg, mot at 
kommunen avstår tilsvarende areal fra 79/1 som legges til for et romsligere parkeringsareal for kirken. 
Partene foretar en befaring får å vurdere hva som blir en hensiktsmessig arrondering av parkeringen. 

Vardåsen kirke: Bygget seksjoneres og hver av partene eier hver sin seksjon med naturlig uteareal. 
Dersom kommunen eller kirken ønsker å avvikle dagens virksomhet, har den andre parten forkjøpsrett. 
Dersom kirken ikke er i stand til å kjøpe kommunens seksjon eller overta denne, forplikter kommunen 
seg til ikke å selge eller overdra seksjonen til virksomhet som kan komme i konflikt med byggets egenart 
som kirke, tilhørende urnelund og den kirkelige virksomheten i bygget. 

Østenstad kirke: 63/11 skal sammenføyes med 62/11.  

Holmen: 39/663 har veirett over 39/473. 

Asker: Asker gravkapell og Askertun blir kirkens eiendom. 
 

9. Tvisteløsning 

Hver av partene har rett til å bringe tvister i tilknytning til gjennomføring av avtalen inn for de ordinære 
domstoler for avgjørelse. 
 

Sted Dato Sted Dato 
    
    
Asker kommune  Asker kirkelige fellesråd  

 



 
                Asker kirkelige fellesråd 
 

 

 Kirkelia 5 
1384 Asker 

Telefon 66 75 40 90 
fellesradet.asker@kirken.no 

Org.nr. 976 986 466 
Bank: 8380 08 75970 

 

 

Asker kommune 
post@asker.kommune.no 

 

 

Asker, 4.2.2019 

 

Ref.: møte 28.1.2019 og vårt brev 17.1.2019 om overføring av kirkelig eiendom 

 

Takk for konstruktivt møte. 

Nedenfor følger en oppsummering av vår forståelse av hovedpunktene i møtet. Asker kirkelige fellesråd 
har dessuten hatt saken til foreløpig drøftelser i møte 30.1. 

Heggedal 

Parkeringsareal blir overført til kirken, men kjørevei og atkomst til framtidig bebyggelse forblir i 
kommunalt eie.  

Kirken kan avstå 79/257 mot en romsligere arrondering av parkeringsarealet. Forslaget er et makebytte 
m2 mot m2 av gangveiparsell og areal ned mot veien på kirkeeiendommen, mot et større 
parkeringsareal. Partene bør foreta en befaring for å vurdere hva som er en hensiktsmessig deling. 

Østenstad 

Kirken oppfatter at kommunen imøtekommer vårt kartforslag sendt som vedlegg til brev 17.1. og med de 
innrømmelser som kirken gjør i samme brev. Et omforent vilkår er at 63/11 sammenføyes med 62/12. 

Holmen 

Vi oppfatter at kommunen er villig til å skjøte over arealet som beskrevet i kirkens brev 17.1. med 
vedlegg, men at kommunen ønsker å undersøke hvor langt prosessen med utbygging på 
naboeiendommen har kommet.  

For kirken og lokalmiljøet er det vesentlig at Holmen kirkested og atkomstveien blir beskyttet mot 
trafikalt press og parkeringsarealene bevart. Eksempel: 30.1.2019 inviterte Holmen kirke til samling for 
konfirmantfamilier. 380 mennesker deltok og parkeringsforholdene var veldig krevende. Kirken ønsker 
ikke økt trafikkbelastning på atkomstvei og redusert antall parkeringsplasser ved Holmen kirkested. 

Atkomst for de som deler vei er, og skal selvsagt forbli, en rettighet. 

 



Asker kirkelige fellesråd 

 Kirkelia 5 
1384 Asker 

Telefon 66 75 40 90 
fellesradet.asker@kirken.no 

Org.nr. 976 986 466 
Bank: 8380 08 75970 

Vardåsen 

Kirken oppfatter at det er viktig for kommunen å eie seksjon med barnehage og tilhørende uteareal – og 
vil derfor vurdere å akseptere en slik avtale. I dagens situasjon har en slik løsning ingen praktisk 
betydning. Partene bør imidlertid inngå en avtale for å regulere eventuell framtidig endring av bruk og 
som kan komme i konflikt med den andre partens virksomhet.  

Kirken ser for seg en avtale i retning av en slik skisse: Dersom kommune eller kirke ønsker å avvikle 
virksomheten, har den andre parten etter lov forkjøpsrett. Dersom kommunen vil avvikle 
barnehagedriften i sin seksjon av eiendommen, og kirken ikke er i stand til å oppfylle vilkår for kjøp eller 
overtakelse, forplikter kommunen seg til ikke å åpne for eller selge til virksomhet som kan komme i 
konflikt med byggets egenart som kirke, den tilhørende urnelunden og den kirkelige virksomheten i 
bygget.  

Kommunen ønsker å eie all parkeringsgrunn, men at kirken skal ha bruksrett. Urnelunden er i henhold til 
ny reguleringsplan (2017) tatt inn i avgrensning av eiendommen. I Rundskriv V-6/2002B fra 
departementet heter det at parkeringsarealer bør følge med i en naturlig avgrensning av eiendommen. 
Kirken tar derfor som utgangspunkt at kirken skal eie noe slik grunn, men at kommunen har bruksrett. 
Kirken vil likevel vurdere helheten i en eventuell avtale for Vardåsen sokn. 

Asker 

Vi oppfatter at det er enighet om at grense for 1/435 skal følge grensen til vernesonen mot Askerelva, 
og at ny driftsbygning på Asker kirkegård skal bygges innenfor areal regulert til kirkegård. 

Kommunen kommer med forslag til deling av 1/440. For kirken er utgangspunktet å sikre det arealet 
som kan anvendes til gravplass. 

Kommunen beholder arealet rundt administrasjonsbygget som kirken leier i Kirkelia 3, med tilhørende 
parkeringsplasser og arealet ut mot Kirkeveien og under statuen av Märtha. 

Kapellet forblir kirkelig eiendom. 

Kirken får hjemmel til menighetshuset, pluss 3 dekar rundt bygget. Kirken ønsker å stå som 
hjemmelshaver av parkeringsplassen mellom kapellet og menighetshuset, men drøfter gjerne en 
hensiktsmessig deling. 

Framdrift 

Vi ser fram til neste møte 6.3, og fører gjerne en videre dialog fram mot dette møtet. Asker kirkelige 
fellesråd har møte senere samme dag, og er på sin side innstilt på å ta stilling til endelig avtaleforslag 
da. 

Vennlig hilsen 

John Grimsby 
Kirkesjef (sign) 



Sak 15/2019 Regnskap 2018 

Se vedlagte forslag til regnskap for 2018. 

Kommentarer til regnskap 

Driftsregnskapet for 2018 viser for hele virksomheten tilskudd og inntekter på kr. 73.633.116 og kostnader på 
kr. 73.779.985. Det gir et netto driftsresultat omtrent i balanse med et lite merforbruk på kr. 136.950. Etter 
finansielle disposisjoner og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på         
kr. 1.176.995. 

Den kommunalt finansierte delen av regnskapet viser kr. 51.985.040 i tilskudd og inntekter mot kr. 52.075.239 i 
kostnader. Dette gir et netto driftsresultat som viser et lite merforbruk på kr. 101.091. Etter finansielle 
disposisjoner og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på kr. 627.094. 

Lønn og sosiale kostnader for hele virksomheten viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2,7 millioner kroner. 
Dette må sees i sammenheng med refusjon av sykelønn, hvor vi i 2018 har mottatt 2,3 mill. 

Kirkens feltarbeid hadde i 2018 samlede tilskudd og driftsinntekter på 7,9 millioner kroner mot 7,1 mill. i 
kostnader.  Feltarbeidet hadde et merforbruk lønn i forhold til budsjett på 0,2 mill., men har mottatt refusjon av 
sykelønn på 0,6 mill.  På kjøp av varer og tjenester er det et mindreforbruk på 0,4 mill. Gaveinntektene i 
feltarbeidet var på hele 0,4 mill. Dette gir et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på 0,8 mill. Noe 
av grunnen til dette er at vi i 2018 har arbeidet med å øke bemanningen i henhold til økt bevilgning fra Asker 
kommune. Den regnskapsmessige effekten vil vi ikke se før i 2019. 

Sosialt arbeid/de ulike delene av arbeidsvirksomheten i Kirkens feltarbeid hadde i 2018 samlede tilskudd og 
driftsinntekter på 2,8 millioner kroner, mot 3,4 mill. i kostnader. Det gir et netto driftsresultat som viser et 
merforbruk på 0,5 mill. Etter bruk av disposisjonsfond får vi imidlertid et regsnkapsmessig resultat i balanse. 

Elveplassen botilbud hadde samlede tilskudd på 7,2 millioner kroner mot 6,8 mill. i kostnader. Virksomheten 
hadde et merforbruk på lønn på 0,3 mill., men har mottatt sykelønnsrefusjoner på 0,5 mill. Med et mindreforbruk 
av varer og tjenester, blir det samlede mindreforbruket på Elveplassen i 2018 på 0,5 mill. 

Investeringsregnskapet for 2018 viser et forbruk på 20,9 millioner kroner, hvor Under-etasjen i Vardåsen utgjør 
den største posten, med nesten 11 mill.  

Vedtak 

a. Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskapet for 2018 med et udisponert beløp på kr 1.287.273.

b. Asker kirkelige fellesråd vedtar regnskapet for drift med noter for 2018 med et mindreforbruk på kr.
1.176.995.

c. Administrasjonen foreslår at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 1.176.995 blir disponert slik:
I. Tilbakeført til disposisjonsfond Kirkens feltarbeid  kr. 585.759
II. Overføring til prostidiakoni, overskudd fra 2018   kr.     2.125

III. Overføring til disposisjonsfond AKF  kr. 589.111 

















Sak 16/2019 Årsrapport 2018 

Forslag til årsrapport for Asker kirkelige fellesråd vil bli ettersendt som eget vedlegg.. 

Fellesrådet har i møte 30.1.2019 gitt tilslutning til å lage et tilsvarende hefte som i fjor, basert på fellesrådets 
årsrapport, menighetenes årsrapporter og med bilder, artikler, anekdoter og hendelser. Innholdet vil like mye 
være rettet framover mot 2019 og 2020 – som tilbakeskuende og referende til 2018.  

Heftet vil være klart i midten av mars og vil bli distribuert til menighetene, ansatte og samarbeidspartnere, ikke 
minst kommunen. 

Vedtak 

Fellesrådet vedtar årsrapport 2018 som framlagt i møtet. 



Side 1 av 13 

Årsrapport for Asker kirkelige fellesråd 2018 

Innhold
Årsrapport for Asker kirkelige fellesråd 2018 ............................................................................................ 1 

Asker-kirken ............................................................................................................................................... 2 

Folkets kirke............................................................................................................................................... 2 

Varmestue ................................................................................................................................................. 2 

Kirke og kommune ...................................................................................................................................... 3 

Kirken i Nye Asker ...................................................................................................................................... 3 

Virksomhet og statistikk............................................................................................................................... 4 

Kirkens feltarbeid i Asker ............................................................................................................................. 4 

Arbeidstiltaket har gitt meg en grunn til at stå opp om morgenen ..................................................................... 5 

Menighetsdiakoni ....................................................................................................................................... 6 

Menighetsbarnehagene våre ....................................................................................................................... 7 

Felles tiltak i Asker prosti ............................................................................................................................. 7 

Institusjonsprestetjenesten .......................................................................................................................... 8 

Nyprosten og gammelprosten´ ..................................................................................................................... 9 

Kirkebygg .................................................................................................................................................. 9 

Kirkegård og gravferd ............................................................................................................................... 11 

Økonomi .................................................................................................................................................. 11 

Fellesrådets sammensetting og møter ........................................................................................................ 12 

Verneombud ............................................................................................................................................ 13 

Arbeidsmiljøutvalg .................................................................................................................................... 13 



 

Side 2 av 13 
 

Asker-kirken 
Nils Inge Haus, leder av Asker kirkelige fellesråd 

Dette heftet gir en kort beskrivelse av arbeidet i våre fem kirkesokn: Asker, Heggedal, Holmen, 
Vardåsen og Østenstad i 2018. I kirkene våre er det stor aktivitet, det skjer noe for alle, et inntrykk vi her 
ønsker å formidle. Du er velkommen, enten du er innom på en gudstjeneste, en av ukas mange 
aktiviteter eller om du møter oss i forbindelse med en av livets store hendelser; det være seg dåp, 
konfirmasjon, vielse eller gravferd.  

I høst er det kirkevalg, samtidig som kommunevalget 9. september. Da skal vi velge representanter til 
menighetsrådene i hvert sokn - og derfra representanter til fellesrådet. Menighetsråd og fellesråd er de 
viktigste grunnpilarene i det lokale kirkelige demokrati. I et godt og fruktbart samarbeid med kommunen, 
skal vi sammen fortsette å utvikle Asker-kirken, nå i «Nye Asker». Valget er viktig for oss alle. Bruk 
derfor stemmeretten din 9. september - både i kommune- og kirkevalg! 
 

Folkets kirke 
Tor Øystein Vaaland, prost i Asker 

Nesten hver dag fylles Asker kapell eller en av kirkene i nærmiljøet av mennesker som behøver omsorg 
utenom det vanlige. Når noen dør, snus mye på hodet. Sorg, undring og ensomhet fyller livet, gjerne alt 
på én gang. Og hverdagens kjas og mas fortoner seg med ett som uvesentligheter.  

Mange erfarer at prester, diakoner og andre viktige hjelpere i nøden, tåler ferden når livet tar brå 
vendinger. Vi prester vet like lite om det hinsidige som noen andre, men vil gjerne ta imot livsfortellinger, 
bidra til verdige avskjeder og hegne om håpet. Vi er din lokale kirke i hele Asker, og er her når du 
trenger oss. Vi vil også dele gleden over livet i dåpen, ungdommens jakt på identitet i konfirmasjonen og 
håpet om et trygt fellesskap i samlivet. Prester kan du faktisk kontakte, uten annen grunn enn at du er 
nysgjerrig på livet! 
 

Varmestue 
John Grimsby, kirkesjef 

I høst åpnet ordføreren Gatekapellet på et nytt sted i Asker sentrum: på torget foran Kulturhuset. Der 
står det lille kapellet som et symbol på åpenhet, fellesskap og varme. Hver dag tenner folk flere titalls lys 
der og søker et øyeblikks ro og kanskje litt ly for alle slags vinder som blåser. Enten det er kalde 
vintervinder ute eller stormkastene vi noen ganger kan mer inne i oss. 

Det er Kirkens feltarbeid som passer på at det er lys å tenne og at det er rent og fint i og utenfor 
kapellet. Og hit kommer alle; barnefamiliene, ungdommene, de som ikke har et sted å bo og de som har 
det. Gatekapellet er for alle, slik kirka er det. I heftet vi utgir i mars måned, kan du lese mer om Kirkens 
feltarbeid, Varmestua, de fem kirkene, menneskene du møter der og om aktiviteter og samlinger av alle 
slag.  

  



 

Side 3 av 13 
 

Kirke og kommune 
Kirken i Asker har avtale med Asker kommune og mottar betydelige tilskudd over det kommunale 
budsjettet. Kommunen støtter også andre livssyns- og trossamfunn. 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. 

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. Asker kirkelige 
fellesråd er i prosess med kommunen å finne omforente eiendomsgrenser. Vi antar at denne prosessen 
munner ut i en avtale i løpet av våren 2019. 
 

Kirken i Nye Asker 
Asker kommune forbereder seg på å slå seg sammen med Hurum og Røyken. De fem 
menighetsrådene i Asker prosti har et fellesråd som sørger for samarbeid med kommune og forvaltning 
av felles ressurser. Tilsvarende har Røyken og Hurum sine fellesråd. Fra 1.1.2020 blir vi én kommune 
og ett fellesråd. I juridisk forstand skjer dette i form av en virksomhetsoverdragelse. I hverdagen vil vi 
ikke merke så mye til endringen. De lokale kirkene og menighetene vil fortsatt ha samme oppdrag og i 
all hovedsak arbeide som før sammenslåingen. Likevel gir sammenslåingen oss en mulighet til å 
arbeide enda bedre sammen for å utnytte ressurser og skape nye synergier mellom menighetene og 
våre mer 120 ansatte.  

I likhet med den kommunale prosessen forbereder en fellesnemnd sammenslåingen til nytt fellesråd. 
Dette arbeidet har preget mye av arbeidshverdagen for administrasjonene.  

I 2018 har ordførerne i Asker, Hurum og Røyken, sammen med rådmannen, kommunaldirektører og 
lederne i kirken vært to hele dager sammen på kirkesafarier til alle våre 14 kirker i den nye kommunen. I 
august besøkte de 9 kirker i Hurum og Røyken – og i november de 5 kirkene i Asker, samt Gatekapellet 
og Kirkens feltarbeid. Lærerike dager og fine mulighet til å bli kjent både med kirkebyggene og med 
hverandre.  

Det har i 2018 vært 3 allmøter for alle ansatte. 

Per 31.12.2018 er 11 av 12 ledere i overordnet bemanningsplan for nye Asker kirkelige fellesråd 
innplassert eller ansatt. Den siste ble ansatt 1.3.2019 – leder av enhet for administrative tjenester. 
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Virksomhet og statistikk 
Statistikken er samlet for de fem menighetene Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen og Østenstad.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall medlemmer av Den norske kirke 38224 37955 37670 37453 37242 
Tilhørige1 2419 2389 2333 2345 2328 
Sum medlemmer og tilhørige 40643 40344 40003 39798 39570 
Medlemmer av kirken i % av befolkningen 68,2 67,1 65,8 65,3 64,3 
Besøk i kirkene i snitt per uke2 4930 4891 4627 4567 4634 
Deltakere i gudstjenester søn- og helligdag 47997 44140 46374 41388 41037 
Gravferder i kirker og kapell i Asker 298 307 277 299 328 
Kirkelig gravferd i % av antall døde  79,9 81,9 80,1 75,7   
Antall dåp i de fem kirkene 307 296 295 246 278 
Døpte i % av fødte hjemmehørende i Asker 48,2 49,9 51,4 43,1   
Antall konfirmerte 442 436 415 385 425 
Antall konfirmerte i % av årskull 50,1 53,2 52,3 48,1  
Kirkelige vielser i Asker3 72 64 62 61 52 

 
I tabellen nedenfor er en mer detaljert oversikt over hvilke grupper som brukte kirkene i de faste telleukene i 
2018. 
 

 Uke 10 Uke 36 Uke 49 Sum Snitt 
Barn under 13 år 195 305 1181 1681 560 
Konfirmanter 323 1558 32 1913 638 
Annet ungdomsarbeid 45 42 155 242 81 
Voksne4 1109 917 953 2979 993 
Familiesamlinger 305 45 119 469 156 
Pensjonister og diakonale grupper 117 79 256 452 151 
Gudstjenester  697 3051 507 4255 1418 
Gravferder 312 300 400 1012 337 
Andre konserter og kulturarrangement 203 46 478 727 242 
Samtaler og kontorbesøk (9a) 32 16 11 59 20 
Samtaler og kontorbesøk (9b) 36 31 45 112 37 

 
Kirkens feltarbeid i Asker 
Flemming Jacobsen, gateprest og leder av Kirkens feltarbeid i Asker 
 
Kirkens feltarbeid i Asker er et lavterskeltilbud i Asker sentrum for mennesker med rusavhengighet og 
psykiske utfordringer. For feltarbeidet er det viktig å være der folk er. Derfor er vi stolte av å bo i en 
                                                           
1 Barn under 18 år, der minst en av foreldrene er medlemmer av Den norske kirke 
2 Telt i uke 10, 36 og 49. De samme ukene er telt på samme måte siden 2002. De tre ukene for telling er valgt ut 
fra at de er «normale» uker i året, dette for å gi et så riktig bilde av bruken som mulig. Noen av årene faller 
konfirmasjonsgudstjeneste i en telleuke for noen av menighetene. 
3 Medregnet borgerlig vielse med kirkelig velsignelse av ekteskap      
4 Konserter i de aktuelle ukene medregnet 
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kommune, hvor kommunestyret deler vår visjon og ønsker at den nye varmestua skal være i sentrum, 
og ikke gjemt bort. Om et par år håper vi at det nye bygget står klart på Askerholmen. 
 
Varmestua. Varmestua holder åpent hver kveld og hver dag. 365 dager i året. Varmestua er et rom for 
omsorg, hvile, mat og trygghet – et alternativ til det hjemmet som mange savner. Et godt samarbeid 
mellom kirken i Asker og Asker kommune har gjort Asker til et sted hvor tilbudet til rusavhengige er i 
særklasse. 40-70 gjester kommer innen om hver dag. Varm mat blir tryllet frem med overskuddsmat, 
hentet av Lions-klubbene, og servert av frivillige og ansatte. Varmestua er også et møtested mellom de 
kommunale tjenestene og gjestene.   
 
Elveplassen. Asker kirkelige fellesråd og Kirkens feltarbeid driver Elveplassen på oppdrag fra Asker 
kommune. Her gir vi tak over hodet til 8 hjemløse, tilbud om felleskap på Varmestua og arbeid i 
arbeidstiltakene. Elveplassen er ikke et oppbevaringssted, men et botilbud med dét ekstra som kan 
gjøre livet bedre. Driften av Elveplassen gjør det dessuten mulig for feltarbeidet å ha åpent om kvelden 
og i helgene.  
 
Arbeidstiltaket. Å føle seg overflødig er drepende for selvfølelsen. Alle kan gjøre noe og alle kan bidra 
til at bygda vår kan være et godt sted å bo. I arbeidstiltaket blir hver dag 14-17 mennesker gitt 
arbeidsoppgaver som både hjelper andre og som gir en meningsfull hverdag. Å vite at noen har bruk for 
deg og arbeidet ditt gjør livet lettere å leve. 
 
Bruktbutikken. I 2018 omsatte vi for en million kroner. Det kommer godt med for feltarbeidet, men er 
også samfunnsnyttig. Bruktbutikken er et bidrag til det grønne skiftet, fordi gjenbruk er sunt for et 
samfunn og får oss til å tenke over hva vi gjør med vår overflod. Bruktbutikken har plass for flere 
frivillige som ønsker å gjøre en innsats og arbeide sammen med våre gjester fra Varmestua. Både i 
arbeidstiltaket og i butikken møter askerbøringene våre gjester og det nedbryter skillet mellom dem og 
oss.   
 
Lyspunkt1. Et samarbeid med Fontenehuset har fornyet virksomheten i lysfabrikken i Heggedal. Asker 
kirkelige fellesråd har besluttet videre drift også for 2019, og i forbindelse med visitasen i Heggedal i 
september 2018 var også biskop Kari Veiteberg på besøk. Nå er der full drift og mange glade 
arbeidstakere. Dermed gleder lysene både når de blir produsert - og når de senere blir tent i kirker og 
hjem. 
 
Prestetjenesten. I 2018 kom Gatekapellet tilbake til Asker sentrum. Med beliggenhet på torget utenfor 
Kulturhuset har kapellet blitt en viktig ressurs for feltarbeidets gatearbeid. Der er det mange fine stunder 
med lystenning og god kontakt med mange mennesker.  
 
Arbeidstiltaket har gitt meg en grunn til at stå opp om morgenen 
Flemming Jacobsen, gateprest og leder av Kirkens feltarbeid i Asker  
 
En bitende kald januar morgen, hvor Norge går i stå på grunn av frost og snø, møter 12 forfrosne menn 
og kvinner opp på Varmestua kl. 9.00 for at få arbeide den dagen. Lønnen er lav (300 kroner om dagen) 
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og arbeidsforholdene vanskelige, men gleden over å få jobb overskygger alt annet. 
 
Noen av våre dagarbeidere har aldri hatt en vanlig jobb. Andre er det gått skeivt for i løpet av livet og nå 
trenger de hjelp for å komme i gang igjen. Arbeidsmarked er ikke tilrettelagt for folk som sliter med rus. 
Rusen gjør at det blir mange huller i CV´en, og arbeidsevnen blir mindre. Kirkens feltarbeid har siden 
2008 drevet et tilrettelagt arbeidstilbud for rusavhengige folk.  Vi ordner hager om sommeren, tar mindre 
flytteoppdrag, kjører avfall og fjerner snø om vinteren. Som en eldre dame her i Asker en dag sa: Jeg 
kan bli lengere i huset mitt, fordi guttene fra arbeidstiltaket kommer og ordner hagen min og fjerner 
snøen om vinteren. Det er godt for våre arbeidere å ha en jobb, det er godt for damen at hun kan bo 
lengre i sitt eget hus og det er godt for samfunnet – det er godt for Asker. 
 
Stoltheten hos våre arbeidere er stor når de kommer hjem til Varmestua og forteller om en eldre dame, 
som satte pris på arbeide deres. At arbeidet deres gjør en forskjell for et annet menneske. 
Arbeidstiltaket har 15-20 i jobb, 4 dager i uka. Over 10 000 arbeidstimer i året for folk som ellers ville ha 
alt for mye tid til å ruse seg. Vi møter dem i bruktbutikken vår, hvor frivillige og dagarbeidere gjør ting 
som blir gitt oss til en Aladdins hule. Vi kaster mye i dag, men vi må ikke kaste mennesker. Alt har en 
verdi – intet menneske er uten verdi, alle kan brukes. Vi møter dem på Lysfabrikken i Heggedal. 
Mennesker som sliter med livet, men samtidig gir oss flotte opplevelse med lys til hverdag og fest. 
 
Men er det Kirkens oppgave å ha ansvar for drift av en slik virksomhet? Skal vi bruke tid, krefter og 
penger på det? Svaret er enkelt: gir det et menneske en litt bedre hverdag, gir det et menneske tro på at 
det nytter å kjempe videre, så har vi forkynt evangeliet om Jesus, ikke bare med ord, men med våre liv. 
 
Å gi mennesker mot til å tåle livet, er feltarbeidets motto. Det kan også være hele kirkens motto. 
 
Menighetsdiakoni 
Kirkene i Asker er tydelige samfunnsaktører som kulturbærere med et variert gudstjenesteliv og tilbud 
om menighetsfellesskap som retter seg mot ulike aldersgrupper og behov, med tilbud om 
medmenneskelig nærhet og seremonier preget av høytid i livets viktigste begivenheter, og i 
hverdagsmøter med menneskers virkelighet her hvor vi ferdes og bor. Sammen med bygdas øvrige 
fritidsaktører, klubber og lag, bibliotek og innbyggertorg tilbyr kirkene åpne møteplasser og fellesskap 
hvor vi ønsker å inkludere og integrere hverandre på gode møteplasser og i gode bo-miljøer.  
 
Menighetene i prostiet har også i 2018 eksponert seg for gleden ved å være med å bidra til at bosatte 
flyktninger og innvandrere finner seg til rette og opplever at de blir sett og inkludert i nærmiljøet. 
Menighetene har ulike tilbud om hverdagsintegrering, både gjennom språkcafeer og andre fellesskap. 
Kontakt gjerne menighetene direkte for mer informasjon.  
 
I 2019 oppretter Heggedal menighet ny stilling som ungdomsdiakon i Heggedal. Stillingen blir 
samfinansiering av statlige og kommunale midler, og skal bidra til trygge og inkluderende lokalmiljøer for 
barn og unge i Heggedal. Stillingen som diakon i Asker menighet blir fra 1.1.2019 samfinansiert mellom 
Oslo bispedømme og menigheten. Menigheten har tidligere finansiert hele stillingen alene. 
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Menighetsbarnehagene våre 
Elin Dahlen, leder for menighetsbarnehagene i Asker 
 
Hos oss har barna det bra! I våre barnehager er det godt for barn å være – her blir alle sett, hørt og tatt 
vare på.  
 
Å ha tid og mulighet til hvert enkelt barn, gir barna mange anledninger for utfoldelse, opplevelser, humor 
og glede i et trygt miljø. Vi setter barnet i fokus og hjelper det å utvikle seg godt språklig og sosialt for å 
bli et selvstendig menneske. Med musikk, friluftsaktiviteter og mye annet gir vi barna mange gode 
opplevelser. 
  
I menighetsbarnehagene er vi opptatt av trygghet og tilknytning til et miljø som er preget av lek og 
praktisk læring. Barna skal alltid ha en hånd å holde i, om de har behov for det. De får hjelp til å løse 
oppgaver som skaper utvikling for det enkelte barn. Vi ønsker nemlig glade barn og voksne i et godt 
fellesskap. Vennskap er viktig, og med en venn ved din side vil du kunne mestre mange utfordringer.  
Barndommen er en livsfase med egenverdi, i likhet med andre faser i mennesket sitt livsløp. Barn-
dommen er tiden for lek og opplevelser, fantasi, kreativitet og undring. Samspillet med andre menneske 
er avgjørende for barns utvikling og læring. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt 
og aksept, tillit og tiltro.  
 
Et eksempel på hvordan vi jobber i barnehagen: Hvem er jeg? Med spørsmålet hvem er jeg? 
undersøker vi Dyra i Hakkebakkeskogen. Det er mange ord og begrep som er viktig for hvordan barn 
skaper sin identitet og utvikler den. Noen av begrepene vi jobber med er sosialisering, lek, omsorg, 
kjønn, annerkjennelse, språk og speiling (hvordan opplever andre meg). Å finne sin identitet er å bli 
kjent med seg selv sammen med andre, så hvem er jeg egentlig? Svaret på dette spørsmålet vil 
forandre seg etter hvert som barnet vokser og tilpasser seg ulike miljø. Identitet er ikke noe man er, men 
noe man skaper i møtet med andre i ulike miljøer, gjennom å bli trygg på seg selv. Dette handler om 
selvfølelse: Hva er jeg verdt og hvordan opplever andre meg? Barna skal oppleve og lære og bli 
oppfordret til nestekjærlighet, respekt og toleranse. Menighetsbarnehagene i Asker er åpne for alle! For 
eksempel: gjennom dyra i Hakkebakkeskogen ønsker vi å omskape dyrene til idéfigurer istedenfor 
rovdyr. De viktigste dyrene i Hakkebakkeskogen gjør, er derfor å finne ut hva som samler dem, 
istedenfor hva som skiller dem! Noe å lære av! 
 
Vårt motto er: Inn i verden - sammen! 
 
Felles tiltak i Asker prosti 
Menighetene i Asker samarbeider på tvers. Ett av tiltakene er lørdagsklubben for mennesker med 
psykisk utviklingshemming. Klubben har lang historie og fortsatt faste møtepunkter. 5.1.2019 feiret 
lørdagskubben 40 år! 
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Institusjonsprestetjenesten 
Prest Janneke Riskild  
 
Asker kirkelige fellesråd har ansatt en institusjonsprest i 100% stilling. Institusjonsprestens arbeid er en 
del av det tverrfaglige tilbudet på Risenga bo- og omsorgssenter, Bråset bo- og omsorgssenter, 
Gullhella sykehjem, Solgården sykehjem, Søndre Borgen sykehjem og Nesbru sykehjem. Presten er en 
ressurs i forhold til beboere, pårørende og pleiere. I møte med alderdom, sykdom og død kan presten 
være en samtalepartner. 
 
Av sykehjemsforskriftens §4-6 framgår at beboere skal ha frihet til å leve i samsvar med sitt livssyn. I 
dette må det innfortolkes en plikt for helse- og omsorgstjenesten til å legge til rette for den enkeltes 
mulighet til fri tros- og livssynsutøvelse. (Rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet. I-6/2009). 
Institusjonspresten ønsker å være et tilbud for alle som ønsker å reflektere over eksistensielle, 
relasjonelle og åndelige utfordringer. Det er en selvfølge for tjenesten å legge til rette for at beboeren 
skal få snakke med en fra sitt eget trossamfunn, der dette er ønsket. 
 

Institusjonsprestens aktivitet og samtaler i sykehjem5 2016 2017 2018 
Samtaler 270 275 277 
Tverrfaglige samtaler 227 212 130 
Undervisning/veiledning/refleksjonsgrupper 63/335 50/322 23/145 
Gudstjenester/Kirkelige handlinger 50/485 49/547 24/200 
Sangstund 20/153 9/66 1/4 

 
Institusjonspresten er brukt til veiledning i hjemmesykepleien ved krevende pasientoppdrag. Hun har 
den holdningen at hun kommer der det blir spurt etter henne, og alle institusjonene vet at de kan ringe 
etter institusjonspresten ved behov. Institusjonspresten er med i Etisk Råd, som er et sted der 
kommunens innbyggere kan melde saker innenfor helse og omsorg, og få en uttalelse om et etisk 
dilemma. Hun underviser, og veileder gruppeledere i kommunens etikkarbeid, og i 2018 holdt hun 
foredraget «Døden, en del av hverdagen» på kommunens halvårlige etikkseminar. 

 Alle mennesker setter igjen et avtrykk i oss. Døden kan hjelpe oss til å fokusere mere på det livet vi har, 
og gjøre at vi setter større pris på omgivelsene våre og relasjonene våre. På Risenga bo og 
omsorgssenter blir alle pårørende, pasienter og pleiere invitert på en gudstjeneste torsdagen før 
Allehelgensdag. Det blir tent lys og lest navn for hver enkelt som har gått bort på institusjonen. 

Institusjonspresten har i 2018 tatt videreutdanning i sjelesorg på Modum Bad. 

.  
Vi som arbeider i kirken i Asker  
Den norske kirke har to ansvars- og arbeidsgiverlinjer: prosten er leder for de fleste av prestene og har 
ansvar for forkynnelse og åndelig liv. Alle andre som arbeider i kirkene i Asker har Asker kirkelige 
fellesråd som sin arbeidsgiver. Kirkesjefen er kirkens «rådmann», ansatt av fellesrådet. Kirkesjef er det 

                                                           
5 Antall samlinger/antall deltakere 
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samme som kirkeverge, med personalansvar for alle ansatte i fellesrådet og drift av kirkegårder og 
gravplasser. 

Antall stillinger (finansiering) 2015 2016 2017 2018 
Asker kirkelige fellesråd (Asker kommune) 41,53 39,23 39,23 39,23 
Elveplassen botilbud (Kirkens feltarbeid) 8,87 8,87 8,87 8,87 
Tilskudd statsbudsjettet (trosopplæring og kateketer) 6,40 6,40 6,40 6,40 
Menighetene (egen finansiering) 3,06 3,06 3,46 3,46 
Kirkens feltarbeid (egen finansiering) 1,1 1,1 1,1 1,1 
Menighetsbarnehagene i Holmen, Vardåsen og 
Østenstad 

12,65 12,65 12,87 13,08 

Prester med tjenestested Asker (Oslo bispedømme) 10,5 11,5 11,5 11,5 
Samlet 84,11 82,81 83,43 83,64 

 
Nyprosten og gammelprosten´ 
Hvor lenge er du ny i en stilling? Til du slutter? Det er i alle fall en grei benevnelse: nyprosten og 
gammelprosten. Nyprosten er Tor Øystein Vaaland (59). Han ble innsatt i Asker kirke 3. februar 2019 – 
og vil også bli prost for nye Asker prosti etter kommunesammenslåingen 1.1.2020.  

4 uker tidligere tok Asker prosti avskjed med hun som da ble «gammelprosten», Berit Øksnes, og som 
etter 8 års tjeneste i Asker takket ja til stillingen som sokneprest i Halden og Rokke. Biskop Kari 
Veiteberg deltok i gudstjenestene ved begge anledninger. Tor Øystein kommer fra stillingen som 
sokneprest i Asker, og kjenner således deler av det nye prostiet godt. 
  
Kirkebygg 
Asker kirkelige fellesråd samarbeider med Asker kommune om et verdiskapende vedlikehold av de fem 
kirkebyggene og de to kirkegårdene Asker og Østenstad. 

I tillegg til fortløpende vedlikehold har menighetenes eiendomsutvalg og fellesrådets bygningsutvalg i 
2018/2019 spesielt arbeidet med: 

Gatekapellet  

Gatekapellet er tilbake i Asker – på torget foran Kulturhuset. Dette som følge av politisk beslutning i et 
enstemmig Asker formannskap. 13.10.2018 åpnet ordføreren gatekapellet sammen med koret Back in 
business. Det er Kirkens feltarbeid som har tilsyn med gatekapellet, hvor besøkende hver eneste dag 
tenner flere titalls med lys.  

Gatekapellet er i sin tid tegnet av arkitekt Arne E. Sæther. 

Asker kirke 

• Fremre benkerader er erstattet av løse stoler. Dette skaper muligheter for mer fleksibelt bruk av 
kirkerommet (2018). 

• Nytt lydanlegg (PA) er installert. Kom for å høre og se! (2018) 
• Ny utstillingsbelysning under galleriet (2018) 
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• Innlede arbeidet med reparasjon av innvendig mur, male kirken innvendig og utbedre sakristi- 
og toalettforholdene. Dette skjer i samarbeid med Riksantikvaren (2019-2020) 

• Asker kommune rehabiliterer Askertun menighetshus (2018-2019). Arbeidet har blitt betydelig 
forsinket, hvilket har skapt betydelige belastninger både for menighetsarbeidet og alle de 
ansatte i Asker menighet. Det er dessverre fortsatt uklart når bygget blir innflyttingsklart. 

Holmen kirke 

• Utbedret ventilasjon i Holmentoppen barnehage (2018) 
• Vedlikehold av parkanlegget rundt kirken (2018) 
• Reparasjon av takrenner, beslag og nedløp (2019) 
• Plan for utvikling av parkområdet (2019) 

Heggedal kirke 

• Kirken er malt utvendig (2018) 
• Ny atkomstrampe etablert (2018) 
• Reparert og utvidet snøfangere på Heggetun menighetshus (2018) 
• Utbedring av tak (2019) 
• Nytt pipeorgel til innvielse 25.8.2019 
• Fornyelse av innvendig belysning og AV-utstyr (2019) 
• Ny fasadebelysning (2019) 

Vardåsen kirke 

• Nytt pipeorgel innviet 18.3.2018. 
• Under-etasjen ferdigstilt som samlingssted for menighet og nærmiljø (2018) 
• Fiberkabel for data framført og etablert (2019) 
• Byttet lyskilder i kirkerommet til LED (2018) 
• Ny utvendig belysning utenfor Under (2019) 
• Etter flere år med vannlekkasjer har vi innledet et prosjekt for nybygg og reparasjoner av tak. 

Det nye taket skal etter foreløpig prosjektplan være på plass i 2020. 

Østenstad kirke 

• Varmekjele byttet (2018) 
• Varmegardin etablert ved inngangen (2018) 
• Fornyet lydanlegg i kirkerom og kirkestue (2018) 
• Knelebenkene i kirkerommet trukket om (2018) 
• Ny driftsbygning tatt i bruk på Østenstad kirkegård (2018) 
• Trygg atkomst til menighetsbarnehagen på vintertid (2018) 
• Solskjerming av kontorer (2019) 

Andre prosjekter under planlegging 

• Nybygg for Kirkens feltarbeid på Askerholmen (2021-22) 
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Kirkegård og gravferd 
I 2018 ble det i Asker forrettet 386 seremonier. 82 % av de døde blir kremert. Det er en økning på 3 % 
fra året før. Se for øvrig gravferdsstatistikkene et annet sted i dette heftet.  
Legat- og stellavtaler øker gradvis. Dette har siden 2010 økt fra 1 013 til 1 225 i 2018. Avdeling for 
kirkebygg og gravferd har omtrent 80 andre oppdrag for pårørende i løpet av året. Slik som hjelp til å 
rette gravstøtter.  

Vinteren 2017/2018 var spesielt krevende fordi overgangen fra vinter til sommer var kort. Da var det 
dessverre vanskelig å rekke over alle oppgaver knyttet til opprydning etter vinteren, planting og stell. 
Derfor fikk vi også mange tilbakemeldinger på graver som ikke var planert og tilplantet, at det tok tid 
med opprettinger av gravstøtter og at kirkegårdene i en kort periode ikke var ryddet og stelt på samme 
måte som vi ønsker. Vi forsøker å løse dette ved å leie inn ekstrahjelp om våren, men årstidenes 
vekslinger er alltid utfordrende på de store gravlundene våre. 

Investeringer i 2018 og nye prosjekter 

• Fornyelse av traktor, arbeidsbil og stor gressklipper 
• Skiftet jordmasser i flere felt på Østenstad kirkegård 
• Mulighetsstudie Vardåsen urnelund (2018-2019) 
• Asker kommune har bevilget budsjett for ny driftsbygning ved Asker kirkegård (2019-2020) 
• Forberedelser for prosjekt for ny gravplass for Asker på Åstad (2027) 

 
Økonomi 
Driftsregnskapet for 2018 viser for hele virksomheten tilskudd og inntekter på kr. 73.633.116 og 
kostnader på kr. 73.779.985. Det gir et netto driftsresultat omtrent i balanse med et lite merforbruk på kr. 
136.950. Etter finansielle disposisjoner og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat som viser et 
mindreforbruk på kr. 1.176.995. 

Den kommunalt finansierte delen av regnskapet viser kr. 51.985.040 i tilskudd og inntekter mot kr. 
52.075.239 i kostnader. Dette gir et netto driftsresultat som viser et lite merforbruk på kr. 101.091. Etter 
finansielle disposisjoner og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på 
kr. 627.094. 

Lønn og sosiale kostnader for hele virksomheten viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2,7 millioner 
kroner. Dette må sees i sammenheng med refusjon av sykelønn, hvor vi i 2018 har mottatt 2,3 mill. 

Kirkens feltarbeid hadde i 2018 samlede tilskudd og driftsinntekter på 7,9 millioner kroner mot 7,1 mill. i 
kostnader.  Feltarbeidet hadde et merforbruk lønn i forhold til budsjett på 0,2 mill., men har mottatt 
refusjon av sykelønn på 0,6 mill.  På kjøp av varer og tjenester er det et mindreforbruk på 0,4 mill. 
Gaveinntektene i feltarbeidet var på hele 0,4 mill. Dette gir et regnskapsmessig resultat som viser et 
mindreforbruk på 0,8 mill. Noe av grunnen til dette er at vi i 2018 har arbeidet med å øke bemanningen i 
henhold til økt bevilgning fra Asker kommune. Den regnskapsmessige effekten vil vi ikke se før i 2019. 

Sosialt arbeid/de ulike delene av arbeidsvirksomheten i Kirkens feltarbeid hadde i 2018 samlede 
tilskudd og driftsinntekter på 2,8 millioner kroner, mot 3,4 mill. i kostnader. Det gir et netto driftsresultat 
som viser et merforbruk på 0,5 mill. Etter bruk av disposisjonsfond får vi imidlertid et regnskapsmessig 
resultat i balanse. 
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Elveplassen botilbud hadde samlede tilskudd på 7,2 millioner kroner mot 6,8 mill. i kostnader. 
Virksomheten hadde et merforbruk på lønn på 0,3 mill., men har mottatt sykelønnsrefusjoner på 0,5 mill. 
Med et mindreforbruk av varer og tjenester, blir det samlede mindreforbruket på Elveplassen i 2018 på 
0,5 mill. 

Investeringsregnskapet for 2018 viser et forbruk på 20,9 millioner kroner, hvor Under-etasjen i Vardåsen 
utgjør den største posten, med nesten 11 mill.  

 
Fellesrådets sammensetting og møter  
 

Representert fra Medlem Vara 
Vardåsen menighet  Nils Inge Haus (Leder) Hege B.N. Blichfeldt 
Holmen menighet  Irene Egset (Nestleder) Tone Helene Bovim  
Asker menighet  Anders B. Mikelsen (medlem) Ellen Hagemo  
Heggedal menighet  Ole Johnny Yggeseth (medlem) Simen Westgaard Larsen til 31.10. 

Kjell Vidar Jørgensen fra 1.11. 
Østenstad menighet Geir Haugland (medlem) Jon Kristian Stranden 
Asker kommune  Annemor Onarheim   
Prosten i Asker  Berit Øksnes  Dag Håland  
Administrasjonen  John Grimsby (kirkesjef) Maud Kari Berntsen (Personalsjef) 

  
År Antall møter  Antall fellesmøter med 

menighetsrådene  
Antall saker  

2014 11 1 70 
2015 13 2 76 
2016 11 2 122 
2017 14 1 94 
2018 11 1 95 

 
 
Asker kirkelige fellesnemnd er et felles forum for de tre fellesrådene i Asker, Hurum og Røyken. Den 
kirkelige fellesnemnda beslutter alle forhold som har med forberedelse og opprettelse av det nye 
fellesrådet fra 1.1.2020. Fra Asker er Nils Inge Haus og Annemor Onarheim fellesrådets representanter, 
med Irene Egset som varamedlem. Nils Inge Haus har ledet fellesnemnda fra 1.3.2018. 
 
Fellesrådets arbeidsutvalg har bestått av Nils Inge Haus (leder), Irene Egset (nestleder), Berit Øksnes 
(prost), Maud Kari Berntsen (personalsjef) og John Grimsby (kirkesjefer), Det var i alt 11 møter i 
arbeidsutvalget i 2018. 
 
Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) har bestått av Anders Mikelsen (leder), Hege Norset Blichfeldt, 
John Kristian Stranden, Elisabeth Brøndal (arbeidstakerrepresentant), Inga-Mari Ramsfjell-Kind 
(arbeidstakerrepresentant) og Maud Kari Berntsen/Maria Nerdrum (sekretær). KAU har i 2018 hatt 3 
møter og behandlet 22 saker, noen av disse på e-post.. 
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Forhandlingsutvalget har bestått av Nils Inge Haus (leder), Anders Mikelsen og kirkesjef, men har ikke 
hatt møter i 2018. 
 
Fellesrådets bygningsutvalg har bestått av består av Lars Gunnerød Asker menighet, Jan Arne 
Austnes fra Holmen, Knut Møgedal fra Østenstad, Gunnar Enga fra Heggedal og Dagfinn Holthe fra 
Vardåsen. Kommunearkitekt Ingunn Ramsfjell er kommunens representant. Fra fellesrådet møter 
driftssjef Even Frogh og kirkesjefen. 
 
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. 
 
Verneombud 
Verneombudene har hatt 2 møter i 2018 og behandlet 14 saker. Sammenslåingen av de tre kirkelige 
fellesrådene, gjorde at Røyken og Hurum ble invitert inn på møtene. Vi har hatt en ryddig diskusjon på 
hvor store verneområdene skal være i den nye organisasjonen.  

Verneombud i Asker i 2018 var Janneke Riskild (hovedverneombud, og verneombud for AKF 
administrasjon), Ingvild Køhn Malmbekk (Asker menighet, Yngvild Stuksrud (Vardåsen menighet), Tone 
Haverstad (kirkegården), Maria Maimunatu Krogtoft Liholt (Holmen menighet), Ellen Garnaas (Kirkens 
feltarbeid), Kristin Hesselberg Meland (Østenstad menighet) og Marianne Solheim (Heggedal menighet) 

Felles AMU har i 2019 innrettet vernetjeneste i nye verneområder.   

 
Arbeidsmiljøutvalg 
AMU i gamle Asker kirkelige fellesråd har hatt 3 møter, og behandlet 16 saker. 4.desember konstituerte 
de tre AMU´ ene i Røyken, Hurum og Asker kirkelige fellesråd et AMU for den nye organisasjonen. De 
gamle AMU ´ene består til 31.desember 2019, men saker som gjelder den nye organisasjonen skal 
behandles i AMU der det er representanter fra de tre kirkelige fellesrådene. 

Prestene 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. Vi har derfor besluttet at vi legger våre møter til samme tid og sted. 

AMU i den nye organisasjonen består av Janneke Riskild, hovedverneombud, Stian Fossli, vara 
hovedverneombud, Tone Haverstad, ansattrepresentant, Øyvor Sekkelsten, kirkeverge Røyken og 
Hurum, John Grimsby, kirkesjef, Maud Berntsen, personalsjef og Sissel Slotten, bedriftshelsetjenesten. I 
tillegg møter prost Tor Øystein Vaaland og prestenes verneombud Karoline Astrup. 

Asker 28. februar 2018 
 
 
 
Nils Inge Haus        John Grimsby 
Leder         Kirkesjef 
Asker kirkelige fellesråd       Asker kirkelige fellesråd 



Sak 17/2019 Finansiering og utlysning av diakonstillinger 

Se sak 90/2018 og 7/2019 om samfinansiering av diakonstillinger i Asker og Heggedal. 

Oslo bispedømmeråd  (OBDR) har 25.2. fattet vedtak om å fordele statlige midler som tilskudd til 50 % stillinger 
som diakon både til Asker og Heggedal menigheter. OBDR har bekreftet at dette er en del av kirkerådets 
langsiktige satsing på diakonale tiltak. 

For Asker menighet skal dette skje ved en samfinanisering mellom OBD og AMR, med inntil kr. 400 000 fra OBD 
fra 1.1.2019. Det betyr at stillingen som diakon i Asker er tilstrekkelig finansiert til å bli videreført. 

For Heggedal menighet forutsetter er slik samfinansiering fra OBDs side at Asker kommune bidrar med 50 % 
dekning av kostnadene til stillingen i 2020-2022. Under denne forutsetningen kan OBD dekke kostnadene til 100 
% i 2019. Stillingen er øremerket diakonale tiltak for ungdom. Asker kommune sendte allerede 1.3. slik e-post 
tilbake til Asker kirkelige fellesråd:  

Det er flott at bispedømmerådet har gitt slikt tilsagn. Asker kommune forplikter seg til å dekke den 
kommunale andelen (50 %) innenfor en ramme av kr. 300 000 per år i tre år, det vil si fra 2020 til og med 
2022 […] Vi ser fram til en styrking av ungdomsarbeidet i Heggedal og hva dette gir av økt aktivitet i 
lokalmiljøet. 

Diakonien er et av kirkens viktigste avtrykk. Målet må være å få flest mulig diakonstillinger i Asker prosti. 
Fagdiakonene vil også kunne bidra til flere frivillige hender i det diakonale arbeidet. Administrasjonen vil i 
samarbeid med Heggedal menighet derfor utlyse stillingen ved første anledning, med sikte på å foreta tilsetting 
før sommeren. 

Administrasjon vil i samarbeid med Vardåsen menighet også ta initiativ til å legge plan for vakante stilling som 
diakon i 50-70 % stilling. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd uttrykker takknemlighet over nye tilskudd til diakoni fra Oslo bispedømmeråd og fra Asker 
kommune.  

Fellesrådet gir sin tilslutning til opprettelse og utlysning av stilling som ungdomsdiakon i Heggedal. 



Sak 18/2019 Vedlikehold og investeringer 2019 

Se sak 80/2018 og 8/2019. Se også vedlagte oversikt over regnskap 2018 og forslag til tiltak og budsjett for 2019 
(eget vedlegg).  

Regnskap for 2018 

Til vedlikehold har Asker kirkelige fellesråd i 2018 benyttet kr. 1 090 000. Budsjettet for 2018 var kr. 1 165 000, 
med mulighet for i tillegg å kunne anvende ubenyttede vedlikeholdsmidler for 2017 med inntil kr. 1 273 000. 

Til investeringer har Asker kirkelige fellesråd til disposisjon 3 millioner kroner til frie investeringer, med en  
reduksjon på 1 mill. kroner årlig i perioden 2018 til 2021, som er fellesrådets bidrag til innredning av Under i 
Vardåsen kirke. I tillegg har fellesrådet til disposisjon for investeringer 1,2 mill. fra foregående år. Prognose for 
2018 er at vi har benyttet kr. 3 698 000. Det innebærer at fellesrådet fortsatt har tilgjengelig kr. 571 000 i frie 
(kommunale) midler til investeringer. 

Budsjett 2019 

Forslag til tiltak og budsjett for 2019 ble behandlet i bygningsutvalget 27.2.2019, med utgangspunkt i innspill fra 
menighetsrådenes eiendomsutvalg. 

Foreløpig er foreslått disponert til vedlikehold kr. 907 000 av et budsjett på kr. 1 160 000. Med ubrukte 
fondsmidler har fellesrådet fortsatt kr. 1 503 000 til disposisjon til vedlikehold. 

Av frie investeringsmidler fra Asker kommune er foreslått disponert kr. 2 910 000 av 3 000 000. Etter dette har 
fellesrådet med bruk av ubrukte midler fra tidligere år fortsatt kr 634 000 tilgjengelig til investeringer. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd gir tilslutning til planlagte tiltak for vedlikehold som framlagt i møtet. Tiltakene skal skje 
innenfor fastsatte budsjettrammer for 2019 og eventuell bruk av ubundet disposisjonsfond for vedlikehold.  

Fellesrådet gir tilslutning til foreløpig plan for investeringer. Tiltakene skal skje innenfor rammen av budsjett for frie 
investeringsmidler og eventuell bruk av resterende investeringsmidler overført fra Asker kommune. 

Fellesrådet gir kirkesjefen fullmakt til fortløpende å disponere resterende budsjettmidler for 2019 til vedlikehold og 
investeringer. 



 

 

Sak 19/2019 Orienteringer 
 

a. Menighetene orienterer  
b. Prosten orienterer 
c. Ny driftsbygning Asker kirkegård  
d. Askertun 
e. Nye prosjekter knyttet til kirkebygg: Vardåsen og Asker 
f. Ansettelser m.m. 
g. Kunngjøring knyttet til kirkevalg 

 
Fra møtet 
 
Til sak 19g/2019 
 
Menighetsrådene skal etter kirkevalgrregelene sikre følgende kunngjøring iht. § 4-1.(2): «Menighetsrådet har 
utpekt en nominasjonskomite som arbeider med å få kandidater til å stille på nominasjonskomiteens liste til 
menighetsrådsvalget i september. Men det er åpent for alle å stille listeforslag til menighetsrådsvalget, slik det 
også er til bispedømmerådsvalget.  For å stille listeforslag til menighetsrådsvalget må det være minst ti personer 
som er stemmeberettiget i soknet som har skrevet under på lista. Listeforslaget må leveres til valgstyret, dvs. 
menighetsrådet innen kl. 12.00 den 30. april. På www.kirkevalget.no kan du finne fram til alt som kreves for å 
stille en gyldig liste. Kontakt gjerne valgstyrets / menighetsrådets leder (navn) … for nærmere veiledning» 
 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning 
 



 

 

Sak 20/2019 Urnelund Vardåsen 
 
Ref.: Framlagt mulighetstudie for urnelund ved Vardåsen kirke fra Terje Grønmo arkitekter 
 
Mulighetsstudiet peker på to ulike alternativ. Det ene med støttemurer som terrasser i terrenget og med 
vannspeil, det andre med en enklere og rimeligere utførelse.  
 
Eiendomsavdelingen i Asker kommune peker på at det estetiske uttrykket passer kirkestedet bedre. Kirkesjefen 
deler vurderingen av alternativ 1, som det mest estetiske og tilpassede til Vardåsen kirke, terrenget og framtidig 
lokalmiljø. Dette forutsetter imidlertid at Asker kirkelige fellesråd blir tilført nødvendige ressurser til drift og 
vedlikehold. Dersom det er tvil om ressursene til slik langsiktig vedlikehold, er alternativ 2 sikrere. Eventuelt et 
alternativ 1 uten vannspeil.  
 
Hensynet til identitet og tilhørighet i kirke og lokalmiljøet tilsier at det er viktig å etablere urnelunden så tidlig som 
mulig. Det gir samtidig befolkningen i Asker flere valgmuligheter av av gravplass.  
 
Vedtak 
 
Asker kirkelige fellesråd støtter mulighetsstudiets alternativ 1, under forutsetninger at Asker kommune tar ansvar 
for merkostnader knyttet til langsiktig vedlikehold og drift av Vardåsen urnelund. 
 
Fellesrådet ber om at urnelunden av hensyn til befolkningen i lokalmiljøet og til Vardåsen kirkested blir etablert så 
raskt som mulig. 



 

 

Sak 21/2019 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 


	2019 03 06 AKF Sak 11 Saksliste C
	Protokoll møte i Asker kirkelige fellesråd

	2019 03 06 AKF Sak 11 Saksliste D
	Protokoll møte i Asker kirkelige fellesråd

	2019 03 06 AKF Sak 12 Godkjenning av protokoll fra 30.1.
	2019 03 06 AKF Sak 13 Refleksjoner respons og oppfølging etter møtet i AKFN B
	2019 03 06 AKF Sak 13 Vedlegg Midlertidig stilling som rådgiver i kirkesjefens stab fra AKFN
	2019 03 06 AKF Sak 13 Vedlegg Møteplan for nemnd råd og utvalg 2019 E
	2019 03 06 AKF Sak 14 Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune B Vedlegg Avtale
	2019 03 06 AKF Sak 14 Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune B Vedlegg Brev AK
	2019 03 06 AKF Sak 14 Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune C
	2019 03 06 AKF Sak 15 Regnskap 2018 C
	2019 03 06 AKF Sak 15 Regnskap 2018 Vedlegg Forslag til regnskap
	2019 03 06 AKF Sak 16 Årsrapport 2018 B Vedlegg Årsrapport
	2019 03 06 AKF Sak 16 Årsrapport 2018 B
	2019 03 06 AKF Sak 17 Diakonstillinger B
	2019 03 06 AKF Sak 18 Vedlikehold og investeringer B
	2019 03 06 AKF Sak 19 Orienteringer
	2019 03 06 AKF Sak 20 Vardåsen urnelund
	2019 03 06 AKF Sak 21 Eventuelt



