
Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 

Møtedato: Tirsdag 16.06.2020 

Tid: Kl. 18:00 – 21:00 (18:00 – 19:00 Hurum kirke, befaring og gjennomgang av rehabiliteringsarbeidene 
med BU AKF)  

Sted Hurum kirke og Hovtun 

Til Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd 

Tilstede: Fra menighetsrådene:  
Cecilie Vivette Arnet (Asker), Ragnhild Øvland Tjelle (Heggedal), Morten Sandnes (Nordre Hurum),  
Alise Narjord Thue (Slemmestad og Nærsnes), Nils Inge Haus (Vardåsen), og Cathrine Jensen 
(Holmen), Frode Stub Andersen (Søndre Hurum), Åge Rasmussen (Røyken), John Kristian Stranden 
(Østenstad), Håkon  Halvorsen (Åros) 
Kommunens representant: Lasse Narjord Thune 
Biskopens representant: Ellen Martha Blaasvær 
Fra administrasjonen:  
John Grimsby (kirkesjef), Maud Berntsen (personalsjef), Else Teige (økonomisjef) 
Referent: Øyvor Sekkelsten 

Forfall Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Guro Høgeli Sjåfjell (Åros), Hege Merete Andersen (Søndre 
Hurum), Tor Øystein Vaaland (prost/biskopens representant)  

Frammøte i Hurum kirke. I den første timen av møtet behandlet fellesrådet sak 45/2020 sammen med fellesrådets 
bygningsutvalget og representanter for Hurum kirkes venner. Fellesrådets medlemmer gikk deretter til Hovtun for enkel 
bevertning og forsettelse av møtet. 
Møtet i kirken ble innledet med Ord for dagen v/Ellen Martha Blaasvær 
Saksliste 

Sak 44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 45/20 Rehabilitering av Hurum middelalderkirke (felles med bygningsutvalget) 

Sak 46/20 Status for vedlikehold og nye tiltak i øvrige kirkelige bygg 

Sak 47/20 Opprettelse av fagstilling kirkebygg 

Sak 48/20 Godkjenning av protokoll fra møte 18.5. 

Sak 49/20 Regnskap 1. tertial og regulert budsjett 2020 

Sak 50/20 Ny driftsstasjon Asker kirkegård – økning av kostnadsramme 

Sak 51/20 Kirkene åpner igjen: Fra «Hold dere hjemme» til «Velkommen i kirken» 
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Sak 52/20 Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene
b. Nytt fra prosten
c. Formannskapet 16.6.2020: Askerholmen – permanent plassering av varmestue og

midlertidig botilbud – økning av kostnadsramme.
d. Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til soknene i Asker, Heggedal, Holmen,

Vardåsen og Østenstad
e. Kirkens høringsuttalelse i kommuneplanens samfunnsdel
f. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger
g. Møter mellom kirke og kommune i oktober (dialogmøte) og felles møte mellom Utvalg for

medborgerskap og Utvalg for Samfunnstjenester 5.11.
h. Asker kommune har i 1. tertial bevilget kr. 400 000 til dekning av merforbruk knyttet til

gravferd og gravplasser i Hurum i 2018.

Sak 53/20 Eventuelt 

Sak 44/2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Se saksliste. 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 

Sak 45/2020 

Rehabilitering av Hurum middelalderkirke 

Se AKF sak 20, 29, 38 og 40/2020. Som vedlegg til saken fulgte kopi av fellesrådets forslag til investeringsbudsjett for 2021-
2023 og oversendelsesbrev til Asker kommune 12.5.2020 
Mariakirken på Klokkarstua 
Om kirkens historie - se blant annet vedlagt en ikke tidligere publisert artikkel av Frank Tangen, forfatter og frilanser i Hurum 
(2019) – vedlegg 1. 
Hurum middelalderkirke fra 1150 er Asker eldste bygg. Kirken er fredet. Tilstandsbeskrivelsen fra 2017 fastslår at kirken er i 
dårlig forfatning. Tidligere Hurum kommune reduserte langtidsbudsjett for rehabilitering i 2019-2022 fra 10,4 til 3,95 mill. 
Framdriften for den tiltrengte rehabiliteringen har vært tilsvarende forsinket. 
Ekstrabevilgningen fra Asker kommune i 2020 bidrar til å øke farten i det planlagte arbeidet. Dette vil imidlertid skje med 
hensyn til rekkefølge i etappene, Riksantikvarens anvisninger og godkjennelser - og planlagt på en slik måte at det også kan 
utløse statlige tilskuddsordninger.  
I 2020 planlegger fellesrådet å bruke 5,75 mill. kroner i Hurum kirke. 
Fellesrådet har for 2021-2023 foreslått et kommunalt investeringsbudsjett på 13,69 mill. kroner, i tråd med tilstandsanalyse 
og prosjektprogram for perioden. Vi vil da kunne opprettholde kommunens opprinnelige plan for å hindre forfall av 
middelalderkirken som kulturminne, levende kirke og tusenårssted.  
Rehabilitering av middelalderbygg 
Det er Hurum sokn som eier kirken. Menighetsrådet har ansvar for bruk av kirken, mens kirkeloven legger forvaltningen av 
kirkene til kirkelig fellesråd, jf. kirkeloven § 18. Fellesrådet har i tillegg til drift av kirkene også ansvaret for vedlikehold.  
På oppdrag fra Asker kirkelige fellesråd leder Castor kompetanse rehabiliteringsprosjektet. Faglig leder i Castor 
kompetanse, Jan Erik Bardalen, medvirket til en redegjørelse for hva som er utført fram til i dag, videre planer i 2020 og hva 
som gjenstår fram til kirken er brakt tilbake til vedlikeholdsnivå. 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
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Sak 46/2020 

Status for vedlikehold av kirkebygg 

Se sak 38/20 og 45/20. 

Status vedlikehold av øvrige kirkebygg 
Fellesrådets bygningsutvalg hadde møte i forkant av fellesrådets møte. Kirkesjefen redegjorde kort for status for vedlikehold 
og prosjekter for øvrige kirkelige bygg i Asker.  
Tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkelige bygg 
Se AKF sak 09/20. 
Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være 
norsk pilot for et EØS-prosjekt med formål å utvikle rutine for utvendig tilsyn av kirkebygg. AKF inngår i disse dager avtale 
om leveransen. I 2020 og 2021 vil alle kirkelige bygg i Asker få årlig, planlagt, utvendig tilsyn av hver enkelt bygg.  
Leverandøren vil føre tilsyn og rette enkle feil, slik som å rette takstein, rense takrenner o.l, og rapportere til fellesrådet om 
eventuelle behov for mer omfattende tiltak. Det er utviklet detaljert beskrivelse for utførelse av tilsynet. 
Riksantikvaren dekker kostnad for avtalen, foreløpig for 2 år. AKF leder prosjektet og må selv dekke eventuelle 
tilleggsarbeider. 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 

Sak 47/2020 

Opprettelse av fagstilling kirkebygg 

Prosjektstilling fram til 31.12.2022 
De eldste kirkene i Asker er fra år 1150 og 1229, den nyeste fra 2018. Tidsspranget på 868 år fra Hurum middelalderkirke til 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter illustrerer betydningen av kirkehusene i kommunen vår. Kirkene er samlingssteder 
for generasjoner, levende aktivitetsrom og frivilligsentraler, identitetsmerker og tradisjonsbærere i menighetene og 
nærmiljøene. De i alt 14 kirkene er i ulike arkitektoniske stilarter, tilstand og har ulik vernestatus. Flere er fredet eller listeført. 
Asker kirkelige fellesnemnd varslet ved flere anledinger behov for en fagstilling knyttet til kirkebygg (Sak AKFN 3719 og 69 
g/19). Stillingen skal sørge for kvalitet og effektivitet i oppfølgingen av vedlikehold og prosjekter knyttet til kirkelige bygg i 
Asker, blant annet ved å sikre at kirkens og kommunens samlede ressurser og kompetanse blir utnyttet best mulig. Den 
som blir ansatt i stillingen skal dessuten lede arbeidet med å søke eksterne tilskudd. 
Den ekstraordinære bevilgningen i 2020 på 15 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg har gitt arbeidet et betydelig løft og vil 
bidra til å ta igjen deler av etterslepet fra tidligere år. Forvaltningen av tilskudd vil få et tilsvarende løft ved opprettelse av en 
slik midlertidig stilling.  
Finansiering 
Tiltaket ble drøftet i møte Styringsgruppe for kirkesaker 5.5.2020. I sak 39/20 har Asker kirkelige fellesråd foreslått budsjett 
for kommunalt driftstilskudd. I budsjettforslaget har fellesrådet foreslått en prosjektstilling i 2 år. Dels finansiert som nytt tiltak 
med kr. 500 000 i driftsbudsjettet for 2021 og tilsvarende i 2022, og dels ved innleie til fellesrådets prosjekter finansiert av 
investeringsmidler. 
Eksisterende prosjekter 

• Asker kirke: innvendig mur og tak
• Asker driftsstasjon: nybygg
• Holmsbu kirke: nytt servicebygg, brannsikring og universell utforming
• Hurum middelalderkirke: rehabilitering
• Røyken middelalderkirke: rehabilitering
• Slemmestad kirkegård: gjerde og støyskjerming
• Vardåsen kirke: omlegging av utvendig tak
• Vardåsen: urnelund
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I tillegg til mindre investeringsprosjekter under planlegging eller under arbeid, ref. AKF sak 38/20 og 46/20. Se også 
vedlagte forslag til investeringsbudsjett for 2021-2023, vedtatt av fellesrådet i sak 40/20. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar opprettelse av prosjektstilling som rådgiver for kirkebygg i Kirkesjefens stab ut 2022.  
Fellesrådet finansierer stillingen dels over driftsbudsjettet og dels ved innleie til fellesrådets prosjekter finansiert av 
investeringsmidler.  
 
Sak 48/2020  

Godkjenning av protokoll 

Protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 18.5.2020 er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettsider.  
Det er ikke mottatt kommentarer til protokollen. Møteboken er i henhold til rutine (sak AKF 02/2020) derfor å betrakte som 
godkjent. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 18.5.2020. 
 
Sak 49/2020  

Regnskap 1. tertial og regulert budsjett for 2020 

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby 

Se vedlagte oversikt over regnskap for 1.1.-31.4.2020 med prognose for hele året. Vedlegg 2 og 3 

Regnskap for Asker kirkelige fellesråd 
Driftsregnskapet for 1. tertial viser sum driftsinntekter på 32,2 millioner kroner mot budsjett 32,1 mill. Refusjon for 
sykefravær og overføring av lønn gir merinntekter på 0,8 mill. Inntektene er reduserte med 0,6 mill. for brukerbetalinger, 
salg, avgifter og utleie.  
Regnskapet viser sum driftsutgifter på 34,5 millioner kroner mot budsjett på  34,7 mill. Vi har et merforbruk på  lønn og 
sosiale kostnader med 0,5 mill. Kjøp av varer og tjenester utgjør et mindreforbruk på 0,8 mill.  
Netto driftsresultat for 1. tertial blir følgelig på 2,3 mill, mot budsjett 2,7 mill, hvilket betyr et mindreforbruk på 0,4 mill. i 
forhold til budsjett.   
Følger av Koronautbruddet 
Koronautbruddet har medført ekstrakostnader og tap av inntekter for menighetene tilsvarende 1,2 mill. kroner. Menighetene 
har søkt Asker kommune om tilskudd over  utlyst krisepakke til kultur, idrett og frivillighet i Asker kommune, med 
søknadsfrist 2. juni. Vi kjenner foreløpig ikke utfallet av søknaden.  
Kirkens feltarbeid har siden 12. mars har Kirkens feltarbeid hatt merkostnader og tap av inntekter på kr. 89 000 per måned, 
husleie ikke medregnet. Inkludert husleie er tapet på kr. 135 000 per måned. Administrasjonen har rettet henvendelse til 
Asker kommune med sikte på å få dekket (deler av) tapet. 
Regulert driftsbudsjett 
Prognose for 2020 er satt i samsvar med regulert budsjett 2020. Regultert budsjett viser driftsinntekter på 96,1 mill. mot 
driftskostnader på 97,2 mill. Netto driftsresultat etter finansinntekter og -utgifter viser følgelig et merforbruk på 1,1 mill. Etter 
disponeringer og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat i balanse. 
Regnskap og planene som er lagt videre, viser at vi styrer innenfor rammene lagt i budsjettet. 
 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/dokumenter/2020%20protokoller%20akf/18.05.2020%20protokoll%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d.pdf
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Regulert investeringsbudsjett 
Regulert investeringsbudsjett viser et finansieringsbehov på 42 mill. kroner. Dette er dekket opp ved ekstern finansiering på 
40,9 mill. samt egen finansiering på 1,1 mill. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
Fellesrådet vedtar regulert driftsbudsjett for 2020 med et netto driftsresultat på kr. 1.155.231, og som etter disponeringer og 
avsetninger gir et regnskapsmessig resultat i balanse.  
Fellesrådet vedtar regulert investeringsbudsjett med et finansieringsbehov på kr. 41.972.000. 
 

Sak 50/2020 

Ny driftsstasjon Asker kirkegård – økning av kostnadsramme 

Saksforbereder: John Grimsby 

Økt kostnadsramme 
Asker kommune, Prosjekt og utvikling, informert oss 27.5.2020 om at grunnarbeidene for ny driftstasjon ved Asker kirkegård 
vil koste 25,4 mill. kroner. Den opprinnelige kommunale bevilgningen for 2019/2021 er på 13 mill. kroner.  
Administrasjonen orienterte samme dag fellesrådets arbeidsutvalg og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune om 
den økte kostnadsberegningen. 
Selve huskostnadene er i nytt budsjett fra Asker kommune beregnet til 13,8 mill. Dette er noe mer enn i kommunens 
opprinnelige beregning. Det er imidlertid kostnader til prosjektering og grunnarbeider som fører til at prosjektet blir dyrere 
enn forventet. Blant annet medfører omlegging av vann- og avløp, samt flomsikring, at kostnaden blir nesten det dobbelte. 
Ansvar 
Asker kirkelige fellesråd er som byggherre ansvarlig for eventuelle overskridelser av utover prosjektets ramme på 13 mill. 
kroner. Samtidig heter i gravferdsloven § 4 (2) at utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen 
etter budsjettforslag fra fellesrådet. 
Framdrift 
Asker kommune har oppnevnt prosjektleder som bistår Asker kirkelige fellesråd med faglige råd ved den videre 
gjennomføring av prosjektet, både i forhold til regelverket om offentlig anskaffelse, kontraktsinngåelse og oppfølging av 
inngåtte avtale(r) og byggetekniske forhold. Prosjektleder rapporter til Styringsgruppe for kirkesaker, som ledes av direktør 
for samfunnstjenester og kirkesjef. 
Anlegg og drift av gravplasser er som nevnt en lovpålagt tjeneste. Asker kirkelige fellesråd har ikke selv investeringsmidler 
til å dekke merkostnad for driftsbygningen. Prosjektet er derfor avhengig av kommunal ekstrabevilgning. Politisk sak om 
tilleggsbevilgning over kommunens investeringsmidler er skrevet.  
Direktør for samfunnstjenester bekrefter i e-post 8.6. at kommunen fortsatt legger til grunn den planen for nybygget som er 
utredet, men at behovet for økt kostnadsramme ikke vil bli behandlet politisk før over sommeren.   
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.  
Fellesrådet ber administrasjonen følge opp behovet for kommunal tilleggsbevilgning for å kunne ferdigstille driftstasjon ved 
Asker kirkegård som planlagt. 
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Sak 51/2020 

Kirkene har åpnet igjen: Fra «Hold dere hjemme» til «Kom i kirken!» 

Saksforberedelse: Driftssjef Even Frogh, prost Tor Øystein Vaaland og kirkesjef John Grimsby 

Se AKF sak 36/20 og nettsidene til Asker kirkelige fellesråd og Den norske kirke. 
Fra søndag 24.5. var de fleste kirker i Asker igjen åpne for gudstjenester med inntil 50 personer tilstede. Fra 2. juni åpnet 
fellesrådet for gravferder i alle kirker og livsynsåpne rom i Asker. I tråd med smittevernveilederen for gudstjenester og 
kirkelige handlinger, kan inntil 50 være tilstede, avhengig av seremonirommets størrelse. 
Menighetene forbereder nå den varslede økningen av antallet tilstede ved arrangementer. Fra 15. juni er vi forespeilet inntil 
200 mennesker tilstede og at kravet til registering av navn på tilstedeværende faller bort. Vi forventer at kravet om en meters 
avstand blir opprettholdt, mellom alle som ikke bor sammen til vanlig. Det er også varslet at begrensningene for kirkekaffe 
og matservering blir lempet. 
For de minste kirkene har utvidelsen til 200 personer ikke praktisk betydning, fordi kirkerommets størrelse fortsatt overstyrer 
bestemmelsen om antallet tilstede. Kirkene har slike begrensninger:  

Asker kirke 160 Kongsdelene kirke 40 
Asker gravkapell Røyken kirke 35 
Heggedal kirke  45 Slemmestad kirke 50 
Holmen kirke 170 Slemmestad kapell 
Holmsbu kirke 90 Teglen  200 
Hurum kirke 42 Vardåsen kirke 200 
Filtvet kirke 35 Østenstad kirke 170 
Nærsnes kirke  35 Åros kirke 35 

Alle konfirmantleire i Asker er avlyst, men menighetene har vist stor evne og vilje til å finne gode alternativer til ordinær 
undervisning og bo-hjemmeleir. 
Menighetene fortsetter å bruke nettet! Se AKF sak 37/20 om Askerkirken og menighetene på Facebook. 
Menighetene møter sommeren med vissheten om at vi kan få nye smittetopper og at åpningen av kirkene kan bli reversert. 
Alle menigheter og enheter har gjennomgått obligatorisk smittvernopplæring og det er etablert ordning med stedfortredere 
for alle ledere. 
Kirkens feltarbeid i Asker har holdt delvis åpent gjennom hele Koronautbruddet. Allerede siden uken etter koronautbruddet, 
har feltarbeidet, i samarbeid Asker Røde kors og Asker kommune, tatt ansvar for matutdeling til inntil 85 enkeltpersoner og 
familier. Ordningen ble avviklet 11.6. Etter dette vil matserveringen skje fra Varmestua. 
Menighetsbarnehagene åpnet som foreskrevet 22. april og er nå nesten tilbake til normal åpningstid. 

Vedtak  
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning. 
Fellesrådet takker ansatte i begge linjer for utholdenhet, fleksibilitet og innsats i en krevende tid. Fellesrådet oppfordrer 
menighetene og enhetene til fortsatt å holde kontakt med mennesker som er særlig berørt av Koronautbruddet. 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/
https://www.facebook.com/Askerkirken/
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Sak 52/2020 

Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene
b. Nytt fra prosten
c. Formannskapet 16.6.2020: Askerholmen – permanent plassering av varmestue og midlertidig botilbud – økning av

kostnadsramme.
d. Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til soknene i Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen og Østenstad
e. Kirkens høringsuttalelse i kommuneplanens samfunnsdel
f. AKF og Oslo bispedømmeråd: Ledige stillinger og tilsettinger
g. Møter mellom kirke og kommune

Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 

Sak 53/2020 

Eventuelt 

Ingen saker 



Sak 45/2020 Vedlegg: Mariakirken på Klokkarstua 

Av Frank Tangen, forfatter og frilanser i Hurum 

Hurum kirke ble bygget i 1150, og er fortsatt preget av å ha vært en katolsk kirke. Men den har gjennomgått store 
forandringer gjennom tidene. En brann og en krigshelt er to av årsakene.  

På høyden like før veien svinger seg nedover mot Verket - og Norges korteste fergestreknning over 
Drammensfjorden til Svelvik - ligger Hurums religiøse sentrum fra før kristen tid. Her tilbad og ofret de til sine 
guder. Navnet på det gamle kommune¬huset, som i dag er lokalt kulturhus, vitner om det: Hovtun.  

Som mange andre steder i landet, ble kirken plassert her, som et vitnesbyrd om den nye troens seier over de 
norrøne gudene. Dette ble Hurums første kirke – og i mer enn 700 år den eneste, vigslet til ære for Jesu mor, 
Maria.  

Fra hele bygda måtte folk ta seg hit for å komme seg til gudstjeneste eller begrave sine døde. Fra sør- og 
østsiden av bygda gikk vandringen langs Sandstien – oldtidsveien over skogen fra Storsand. Gravfølgene hadde 
en stri tørn. Regelen var at en kiste ikke skulle berøre bakken før den kom til vigslet jord, og bare ett sted kunne 
de ta en pause, ved steinen «Setton», der de kunne sette fra seg kista, og ta en pause og kanskje en styrketår.  

Kirken de kom til, var både mindre og enda mørkere enn i dag. Det første klokketårnet ble bygget først i 1849. Da 
hadde kirken allerede gjennomgått flere forandringer, ikke minst etter en ødeleggende brann natten mellom første 
og andre juledag 1686. En nabo oppdaget flammene da han var ute på gårdsplassen for å lette på trykket etter 
juledrammene. Han fikk varslet klokkeren, og de to løp inn i kirken for å ringe med kirkeklokkene og vekke 
bygdefolket til innsats for å slukke flammene. Men de så at korpartiet var overtent, og at brannen spredte seg 
nedover i kirken. Slukking var nytteløst. Da brannen ble etterforsket, ble klokkeren beskyldt for å ha glemt å 
slukke alterlysene. Han blånektet, og i mangel på bevis ble det konkludert med ukjent årsak. Alt innvendig 
forsvant i flammene – prekestolen, altertavlen, kirkeklokkene og alt annet utstyr og inventar. Det tok mange år å 
sette kirken i stand igjen.  

Fra taket i kirkeskipet henger et minne om bygdas store helt - en modell av Iver Huitfeldts skute «Dannebrog», 
som ble senket under slaget i Køgebugt i 1710. Det var under den store nordiske krig, og Iver Huitfeldt var kaptein 
på skipet Dannebrog da det kom til et stort slag i Køgebugt. Svenskene angrep den dansk-norske flåten, Huitfeldt 
fikk manøvrert skipet sitt slik at han kunne avlede svenskene og åpne ild mot dem fra noen av de 82 kanonene 
om bord. Svenskene skjøt raskt tilbake, og Dannebrog kom i brann og eksploderte. Mange av de andre skipene i 
den dansk-norske flåten kom seg unna, men 600 menn omkom i flammene. Restene av Dannebrog sank. Da liket 
av Iver Huitfeldt ble funnet en måneds tid senere, var han ikke lett å kjenne igjen. Skadene fra eksplosjonen og 
noen uker i saltvann hadde gjort sitt, men han hadde en ring på fingeren som gjorde at han ble identifisert. Et års 
tid senere ble han tatt hjem til Hurum, pyntet så godt det lot seg gjøre og lagt i en kiste i slektens gravkapell ved 
Hurum kirke – Det Huitfeldtske kapell. I dag ligger kapellet like til venstre for inngangen til kirken. På den andre 
siden av veien står en bauta over Iver Huitfeldt.  

Da levningene kom til Hurum hadde Huitfeldt allerede fått heltestatus, som den som hadde berget den dansk-
norske flåten. Noen år senere kjøpte enken hans like godt hele kirken, og først i 1816 ble kirken kjøpt tilbake av 
menigheten. Kapellet er fortsatt i privat eie og brukes som gravsted for slekten Huitfeldt.  
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Et par hundre år etter den store brannen, i 1849, ble kirken på nytt bygget om. Den gamle barokke altertavlen ble 
erstattet av et enkelt trekors, det ble bygget galleri, og kirken fikk ny prekestol og nye benker. I 1909 kom den 
gamle prekestolen på plass igjen, og i vår tid vil nok Riksantikvaren passe på at vi fortsatt kan ha følelsen av 
middelalder og lokal historie i denne kirken.  

Artiklen er tidligere ikke publisert. 

Kilder er blant annet hentet fra disse artiklene i Årbok for Hurum: 
Håvard Kilhavn: Brannen i Hurum kirke 1686. (2009).  
Sverre Østern: Helten Iver 



Tall i 1000 Prognose 2020

Asker kirkelige fellesråd

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -2 094 -2 689 -8 213 -9 027 -10 507

Refusjoner/overføringer -6 345 -5 525 -16 698 -15 743 -21 930

Tilskudd fra staten -2 766 -2 766 -8 297 -8 297 -7 678

Tilskudd fra kommune -20 718 -20 718 -62 155 -62 155 -61 151

Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -264 -376 -753 -1 093 -2 095

Sum driftsinntekter -32 186 -32 073 -96 116 -96 315 -103 361

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 25 394 24 914 69 077 67 336 68 746

Kjøp av varer og tjenester 6 539 7 365 20 912 22 659 24 187

Refusjoner/overføringer 1 701 1 544 5 102 5 080 7 455

Tilskudd og gaver 825 858 2 070 2 115 2 966

Sum driftsutgifter 34 459 34 680 97 161 97 190 103 354

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 2 273 2 607 1 045 875 -7

Renteinntekter -90 -90 -246

Renteutgifter 64 67 199 199 247

Netto finansinntekter/-utgifter 64 67 110 110 1

NETTO DRIFTSRESULTAT 2 337 2 672 1 155 985 -6

Bruk av udisponert fra tidligre år 0 0 -1 205

Bruk av disposisjonsfond -1 883 -1 714 -1 684

Bruk av bundne fond -53

Sum bruk av investeringer 0 0 -1 883 -1 714 -2 941

Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 0

Avsetning til ubundne fond 588 588 1 159

Avsetning til bundne fond 131

Overføring til investeringsregnskapet 140 140 158

Sum avsetninger 0 0 728 728 1 448
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 2 337 2 673 0 0 -1 499

Budsjett   

2020

Regnskap 2019     3 

fellesråd

Regnskap 1. tertial 2020

Regnskap     

30.04.2020

Reg. budsjett   

2020

Budsjett   

30.04.2020
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Regulert investeringsbudsjett 2020

Tall i 1000

Asker kirkelige fellesråd

Reg. 

budsjett Budsjett Regnskap

2020 2020 2019

Kjøp av transportmiddel 129

Kjøp av maskiner (Kirkegård) 236

Investering i anleggsmidler 33 451 17 500 4 550

Momskompensasjon 8 363 4 375 1 226

Investeringstilskudd til menighetene 250

Kjøp av aksjer, andeler o.l. 158 158 158

Årets finansieringsbehov 41 972 22 033 6 549

Finansiert slik:

Salg av driftsmiddel -87

Momskompensasjon -8 363 -4 375 -1 226

Refusjon fra Asker kommune -35

Tilskudd fra Asker kommune -31 592 -16 600 -2 491

Tilskudd over Statsbudsjettet -900 -900

Tilskudd fra menighetsråd -640

Ekstern finansiering -40 855 -21 875 -4 478

Overført fra driftsregnskap -158 -158 -158

Bruk av ubundne fond -389 -1 287

Bruk av bundne fond -570

Sum intern finansiering -1 117 -159 -1 446

Sum finansiering -41 972 -22 034 -5 924

Udekket / udisponert 0 0 626
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Sak XX/20 Møteplan for fellesråd, fellesrådets arbeidsutvalg og bygningsutvalg høsten 2020 

Vedtatt 18.5.2020. Endringer fra 25.2. som følge av Koronautbruddet 

Dato Tid Møte Sted 

18.8. 1630-1745 AKF PSU AKF Kirkelia 

18.8 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

25.8 1800-2100 Fellesråd Slemmestad kirke og kirkestue 

1.9. 1800-2100 AKF BU Filtvet og Holmsbu kirker 

9.9. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

11.-12.9 1800-1300 AKF Seminar Holmsbu badehotell/Holmsbu kirke 

16.9. 1700-1900 AKF BU Røyken kirke og menighetshus 

16.9. 1800-2100 Fellesråd Røyken kirke og menighetshus 

7.10. 1800-2100 AKF Fellessamling for menighetsråd Vardåsen 

20.10. 1630-1745 AKF PSU AKF Kirkelia 

20.10 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

27.10. 1800-2100 Fellesråd: Tema: Kirkens feltarbeid ? 

12.11. 1800-2100 AKF BU Holmen Kirke 

17.11. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

24.11. 1800-2200 Fellesråd. Felles måltid. Holmen Kirke 

Vedtak 

Asker kirkelige fellesråd vedtar oppdatert møteplan som framlagt i møtet, men vil fortløpende vurdere behov for 
endringer 
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