
Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF) 
Møtedato: Tirsdag 25.02.2020 
Tid: Kl. 18:00 – 21:00 
Sted Asker kirke og Askertun 

Til Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd 
Tilstede: Fra menighetsrådene:  

Cecilie Vivette Arnet (Asker), Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Cathrine Jensen 
(Holmen), Morten Sandnes (Nordre Hurum),  Åge Rasmussen (Røyken), Margaret Fjeld 
Karoliussen (Slemmestad og Nærsnes), Nils Inge Haus (Vardåsen), John Kristian Stranden 
(Østenstad), Håkon Halvorsen (Åros).  
Kommunens representant: Ole Morten Furua Rødby 
Fra administrasjonen:  
John Grimsby, Maud Berntsen, Else Teige, Øyvor Sekkelsten 

Forfall Alise Narjord Thue (Slemmestad og Nærsnes), Lasse Narjord Thune (Asker kommune), 
Guro Høgeli Sjåfjell (Åros), Hege Merete Andersen (Søndre Hurum) 

Frammøte i Asker kirke, med kort presentasjon av kirken og Ord for dagen ved Prost Tor Øystein Vaaland. 
Møtet fortsatte i Askertun menighetshus. 
Saksliste 
Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20.1. 
Sak 14/20 Reglement for AKF PSU 
Sak 15/20 AKF Tilsettingsreglement 
Sak 16/20 AKF Permisjonsreglement 
Sak 17/20 AKF Økonomireglement 
Sak 18/20 Regnskap 2019 
Sak 19/20 Årsrapport 2019 
Sak 20/20 Vedlikehold og investeringer 2020: Tiltak og budsjett 
Sak 21/20 Vedtekter for gravplasser i Asker 
Sak 22/20 Asker kommunes kommuneplan 2020-2032 – høringssvar til samfunnsdelen. 
Sak 23/20 Møteplan 2020 
Sak 24/20 Andre orienteringssaker 

a. Nytt fra menighetsrådene
b. Nytt fra prosten
c. Referat fra møte ansattes representanter i AKF PSU 31.1.
d. Referat fra AKF PSU 18.2.
e. Felles ledermøte (biskop, proster, stiftsdirektør, kirkeverger og personalsjefer) i Oslo

bispedømme 26.-28.2.
f. Arbeidsmiljødag for alle kirkelige ansatte i Oslo bispedømme 2.3.
g. Biskopens fagdag for alle kirkelige ansatte i vigslede stillinger – Teglen 10.6.

Sak 25/20 Eventuelt 
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Sak 12/2020   
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Se saksliste. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste. 
 
Sak 13/2020  
Godkjenning av protokoll 
 
Protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 20.1.2020 er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettsider:  
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/møtebøker%202020/ 
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 20.1.2020. 
 
Sak 14/2020  
Reglement for AKF Partssammensatt utvalg (AKF PSU) 
Se vedlegg 1 
 
Ref. sak AKF 04/2020 og referater fra møte med ansattes representanter 31.1. (Sak 23c/2020) og møte i AKF 
PSU 18.2.2020 (Sak 23d/2020).  
Se vedlagte forslag til reglement, kirkelovens § 35 og Hovedavtalen (HA) § 10.1. 
Etter virksomhetsoverdragelsen fra tre fellesråd til Asker kirkelige fellesråd, må det nye fellesrådet vedta 
reglement for det partssammensatte arbeidet (PSU). Forarbeidet til nye reglementet er gjort i samarbeidet med 
Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA).  
Fellesrådet fattet i sak 04/2020 slik vedtak: Asker kirkelige fellesråd tar forslaget til nytt reglement for 
Partssammensatt utvalg (AKF PSU) til etterretning, med de kommentarer som framkom i møtet. Fellesrådet 
ber om å få endelig forslag framlagt til vedtak i møte 25.2. […] 
Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har valgt medlemmer til AKF PSU. Sammensetningen ser slik ut: 
Fra arbeidsgiver: 
Leder: Alise Narjord Thue 
Nestleder: Åge Rasmussen 
Medlem: Hege Merete Andersen 
Varamedlemmer: Morten Sandnes (1) og Cecilie 
Vivette Arnet (2) 

Ansattes representanter: 
Medlem: Jarle Petter Klungrehaug  
Medlem: Merete Fossli       
Varamedlemmer: Evelyn Romer Iversen (1) og 
Øystein Mollestad (2) 

AKF PSU har i møte 18.2. gitt sin tilslutning til forslag til reglement, slik dette ble lagt fram for fellesrådet 20.1.  
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar reglement for Partssammensatt utvalg (AKF PSU) som framlagt i møtet. 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/m%C3%B8teb%C3%B8ker%202020/
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Sak 15/2020  
AKF Tilsettingsreglement  
 
Ref. sak AKF 05/2020 og referater fra møte i AKF PSU 18.2.2020 (Sak 23d/2020).  
Se vedlagte forslag til reglement, ref. kirkelovens § 35 og Hovedavtalen (HA) § 10.1. 
Etter virksomhetsoverdragelsen fra tre fellesråd til Asker kirkelige fellesråd, må det nye fellesrådet vedta flere 
nye reglementer for for virksomheten. Tilsvarende reglement i de tre tidligere fellesrådene har dessuten behov 
for å bli oppdatert. Forarbeidet til de nye reglementene er gjort i samarbeidet med Arbeidsgiverorganisasjonen 
for kirkelige virksomheter (KA).  
Fellesrådet fattet i møte 20.1. slik vedtak: Asker kirkelige fellesråd tar forslaget til nye reglementer til 
etterretning, med de kommentarer som framkom i møtet. Fellesrådet ber om å få endelig forslag framlagt til 
vedtak i møte 25.2. […] 
AKF PSU har i møte 18.2. gitt sin tilslutning til forslag til reglement, slik dette ble behandlet i fellesrådet 20.12.  
Røyken menighetsråd har bedt om utvidet frist for å behandle tilsettingsreglementet. AKF AU ønsker å bidra til 
å sikre at alle menighetsrådene får anledning til å drøfte reglementet, og foreslår derfor vedtak som nedenfor.    
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd fatter foreløpig vedtak om nytt tilsettingsreglement som framlagt i møtet.  
Fellesrådet ber om å få tilsettingsreglementet tilbake til endelig vedtak i møte 30.3. 
 
Sak 16/2020 
AKF permisjonsreglement 
 
Ref. sak AKF 05/2020 og referater fra møte i AKF PSU 18.2.2020 (Sak 23d/2020).  
Se vedlagte forslag til permisjonsreglement. 
Etter virksomhetsoverdragelsen fra tre fellesråd til Asker kirkelige fellesråd, må det nye fellesrådet vedta flere 
nye reglementer for for virksomheten. Tilsvarende reglement i de tre tidligere fellesrådene har dessuten behov 
for å bli oppdatert. Forarbeidet til de nye reglementene er gjort i samarbeidet med Arbeidsgiverorganisasjonen 
for kirkelige virksomheter (KA).  
Fellesrådet fattet i møte 20.1. slik vedtak: Asker kirkelige fellesråd tar forslaget til nye reglementer til 
etterretning, med de kommentarer som framkom i møtet. Fellesrådet ber om å få endelig forslag framlagt til 
vedtak i møte 25.2. […] 
AKF PSU har i møte 18.2. gitt sin tilslutning til forslag til permisjonsreglement, slik dette ble behandlet i 
fellesrådet 20.1.  
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar nytt permisjonsreglement som framlagt i møtet.  
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Sak 17/2020 
AKF Økonomireglement 
 
Ref. sak AKF 05/2020 og referater fra møte i AKF PSU 18.2.2020 (Sak 23d/2020).  
Se vedlagte forslag til nytt økonomireglement. 
Etter virksomhetsoverdragelsen fra tre fellesråd til Asker kirkelige fellesråd, må det nye fellesrådet vedta flere 
nye reglementer for for virksomheten. Tilsvarende reglement i de tre tidligere fellesrådene har dessuten behov 
for å bli oppdatert. Forarbeidet til de nye reglementene er gjort i samarbeidet med Arbeidsgiverorganisasjonen 
for kirkelige virksomheter (KA).  
Fellesrådet fattet i møte 20.1. slik vedtak: Asker kirkelige fellesråd tar forslaget til nye reglementer til 
etterretning, med de kommentarer som framkom i møtet. Fellesrådet ber om å få endelig forslag framlagt til 
vedtak i møte 25.2. […] 
AKF PSU har i møte 18.2. gitt sin tilslutning til forslag til økonomireglement, slik dette ble behandlet i 
fellesrådet 20.1.  
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar nytt økonomireglement som framlagt i møtet. 
 
Sak 18/2020 
Regnskap 2019 
Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby. 
Se vedlegg 1 
 
Forslag til regnskap med noter for 2019 for Asker kirkelige fellesråd, Røyken kirkelige fellesråd, Hurum kirkelige fellesråd 
og Asker kirkelige fellesnemnd fulgte saksframlegget som vedlegg. Etter at fellesrådet har vedtatt regnskapet, vil det bli 
oversendt Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Kommentarer til regnskap for de tre fellesrådene og fellesnemnda i 2019 
Totalt for de tre fellesrådene i Asker, Hurum og Røyken viser et netto driftsresultat på kr. 6 000. Med sum driftsutgifter på 
103,3 mill. kroner, kan vi ikke komme stort nærmere. 
Kommunale tilskudd til Asker kirkelige fellesnemnd er i sin helhet benyttet som forutsatt. 
 
Asker kirkelige fellesråd  
Netto driftsresultat viser et merforbruk på 0,822 mill. kroner. Prognosen var 1,5 mill. Årsakene til at det planlagte 
merforbruket ble mindre enn ventet, er at sum brukerbetaling, salg og leieinntekter ble 0,4 mill. bedre enn prognosen, at 
høyere fakturert stell av grav og festeavgifter gav 0,3 mill. mer i inntekt og at bedre salg enn forventet i feltarbeidets 
lysfabrikk gav 0,1 mill. i økt inntekt. Se vedlagte detaljerte oversikt. 
Refusjoner og overføringer endte 0,4 mill. kroner bedre enn prognose. Dette har sammenheng med refusjon av lønn: 
lønnskostnadene i AKF ble 1 mill. høyere enn budsjett, men vi mottok 2,1 mill. i sykelønnsrefusjon. 
Kjøp av varer og tjenester ble 0,5 mill. kroner lavere enn budsjett. Dette har sin årsak i mindreforbruk ved kjøp av 
tjenester og vedlikehold.  
 
Røyken kirkelige fellesråd 
Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner mot regulert budsjett i balanse. Årsakene til mindreforbruket 
er i hovedsak at det er foretatt en opprydning innen gravferdsområdet og dermed fakturert mer i festeavgifter enn 
budsjettert. Det er tapsført 0,1 mill. i gamle fordringer.  
Det er i 2019 utbetalt mindre lønn for merarbeid og overtid enn tidligere. 
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Hurum kirkelige fellesråd 
Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på 0,3 mill. mot regulert budsjett i balanse. Årsakene til mindreforbruket er i 
hovedsak at det ble foretatt en opprydning innen gravferdsområdet og fakturert mer i festeavgifter enn budsjettert. Det er 
samtidig tapsført 0,2 mill. i gamle fordringer. 
Det er i 2019 utbetalt mindre lønn for merarbeid og overtid enn tidligere. 
Fra møtet 
Finansforvaltning kom opp som spørsmål i møtet, blant annet om aksjefond e.l. kan være aktuell 
forvaltningsform. Å nedbetale gjeld ble også nevnt. I forlengelsen av forslaget ble Cultura bank nevnt, med 
flere parametre for bærekraft sammenlignet med andre finansforvaltere. Fellesrådet ba om at temaet blir satt 
på dagsorden som egen sak i et senere møte. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd 

a. Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskapet for 2019 med et udekket beløp på  
kr. 625 617. 

b. Fellesrådet vedtar driftsregnskap med noter for 2019 med et regnskapsmessig resultat på  
kr. 717 902 i mindreforbruk 

c. Administrasjonen foreslår at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 717 902 blir disponert 
slik: 

• Mindreforbruk i Kirkens feltarbeid overføres til disposisjonsfond for Kirkens feltarbeid 
med kr. 964 010 

• Merforbruk øvrig virksomhet dekkes fra disposisjonsfond AKF med kr. 246 108 
 

Røyken kirkelige fellesråd 
d. Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskapet for 2019 med et udekket beløp på kr. 

73 471. 
e. Fellesrådet vedtar driftsregnskap med noter for 2019 med et regnskapsmessig resultat på kr. 

392 299 i mindreforbruk. 
f. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 392.299 overføres til disposisjonsfond. 

 
Hurum kirkelige fellesråd  

g. Asker kirkelige fellesråd vedtar investeringsregnskapet for 2019 med et udekket beløp på kr. 
879 343. 

h. Fellesrådet vedtar driftsregnskap med noter for 2019 med et regnskapsmessig resultat på kr. 
389 600 i mindreforbruk.  

i. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 389 600 overføres til disposisjonsfond. 
 
Asker kirkelige fellesnemnd 

j. Asker kirkelige fellesråd vedtar driftsregnskap med noter for 2019 med et regnskapsmessig 
resultat på   kr. 0. 
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Sak 19/2020 
Årsrapporter 
Se vedlegg 2 (Årsrapport eget dokument) 
 
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 består av fire formelt sett atskilte årsrapporter for hver av de fire enhetene som ved årsskiftet 
som ble lagt og erstattet med det nye fellesrådet: 
• Asker kirkelige fellesnemnd (avviklet 30.11.2019) 
• Asker kirkelige fellesråd (avviklet 31.12.2019) 
• Hurum kirkelige fellesråd (avviklet 31.12.2019) 
• Røyken kirkelige fellesråd (avviklet 31.12.2019) 
 
Noen tema er felles for hele Kirken i Asker, og følgelig sammenstilt under kapitlet om Asker kirkelige 
fellesnemnd.  
Vi viser for øvrig til menighetenes egne årsrapporter for 2019 og til heftet «Kirken i Asker 2020», som i 
november ble distribuert til alle husstander i den nye kommunen. Se 
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/akf/nye%20asker%20-%20versjon%207.0%20nett.pdf.  
 
Fra møtet 
Kirkesjefen redegjorde for feil i heftet «Kirken i Asker 2020»: I oversikten på side 23, «Fakta om Asker prosti», 
er tallene for Antall gudstjenester og Deltakere gudstjenester dessverre feil. Korrekt statistikk framkommer i 
den vedlagte årsrapporten, side 5. Feilen skyldes at noen av tallene beklageligvis ble talt to ganger. Det er 
ikke funnet feil i andre deler i statistikkene gjengitt i heftet. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporter for 2019 for de avviklede enhetene Asker kirkelige 
fellesnemnd, Asker kirkelige fellesråd, Hurum kirkelige fellesråd og Røyken kirkelige fellesråd. 
 
Sak 20/2020 
Vedlikehold og investeringer 2020: Tiltak og budsjett 
 
Oversikter over tiltak, regnskap for 2019 og foreløpig budsjett for 2020 ble framlagt i møtet.   
 
Vedlikehold 
Fellesrådet har et samlet driftsbudsjett for vedlikehold på 1,465 mill. kroner. Planlagt vedlikehold for 2020 
beløper seg foreløpig til 1,5 mill. Medregnet ubundet disposisjonfond har vi 1,3 mill. kroner til vedlikehold som 
foreløpig ikke er anvendt. Behovene og formålene er imidlertid mange.    
I tillegg kommer driftsbudsjett til vedlikehold kirkegård på 0,23 mill. kroner.  
Bygningsutvalget (AKF BU) bidrar til å sikre at menighetenes behov knyttet til vedlikehold og investeringer blir 
meldt inn til administrasjonen og lagt til grunn for prioriteringer innenfor vedtatt budsjett.  
 
 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/akf/nye%20asker%20-%20versjon%207.0%20nett.pdf
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Investering 
Investeringsbudsjettet har to innretninger:  
• Øremerkede tilskudd fra stat og kommune, se sak 06/2020 Budsjett 2020 
• Frie investeringsmidler 
Frie investeringsmidler 
Asker kommune har for 2020 bevilget tilskudd til 3 mill. kroner i frie investeringsmidler. 1 mill. er disponert som 
fellesrådets andel av Underetasjen i Vardåsen kirke. I foreløpig oversikt over planlagte investeringer for 2020 
er anvendt 2,8 mill. kroner. Med ubrukte midler fra tidligere år og bruk av disposjonsfond har vi 1 mill. til 
disposisjon for 2020 som foreløpig ikke er anvendt. Behovene og formålene er imidlertid mange.  
Forutsetning for å anvende investeringsbudsjettet er at tiltaket koster over kr. 100 000 og og er en fornyelse 
med varighet over 3 år. 
Administrasjonen har avtalt med Asker kommune en avstemming med avsetninger fra de tre tidligere 
kommunene i løpet av mars måned. Administrasjonen har i Styringsgruppe for kirkesaker anmodet om en 
ekstra tilskudd for 2020 på 1 mill kroner til Hurum kirke og 0,9 mill. kroner til investeringer knyttet til lovpålagte 
tjenester (kirkegårder).    
Asker kirkelige fellesnemnd anmodet i sak 37/2019 Asker kommune om opprettelse av en fagstilling knyttet til 
kirkebygg. Administrasjonen er fortsatt i dialog med Asker kommune om innretning av en slik ressurs, både i et 
kulturminneperspektiv og som verdiskapende vedlikehold av levende kirkebygg i lokalmiljøene. 
Fra møtet 
Behovet for fagstilling for kirkebygg ble løftet fram og mulige finansieringsmåter omtalt. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 
Sak 21/2020 
Vedtekter for gravplasser i Asker 
Saksbehandler: Even Frogh 
Se vedlegg 3 
 
Forslag til nye vedtekter er basert på tidligere vedtekter for gravplassene i Asker, Hurum og Røyken.  
Barne- og familiedepartementets nasjonale rådgiver for gravplassaker har hatt forslaget til uttalelse. Hennes 
kommentarerer er innarbeidet i forslaget. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd vedtar vedtekter for gravplasser i Asker som framlagt i møtet.  
Fellesrådet oversender vedtektene til Oslo bispedømmeråd for godkjennelse. 
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Sak 22/2020 
Asker kommunes kommuneplan 2020-2032 – høringssvar til samfunnsdelen 
Saksbehandlere: Grete Ellingsen Aaby, Even Frogh og John Grimsby 
 Se vedlegg 4 (Kirkens innsendte høringssvar) 
 
Asker kommune har sendt på høring forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen 2020-2032: Hvordan skal 
Asker kommune utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig i årene 
som kommer?  
Innbyggere, frivilligheten, næringslivet og andre er invitert til å komme med innspill til kommuneplanen, med 
frist for høringssvar 28.2.2020. 
Se lenke til høringsforslaget: 
https://www.asker.kommune.no/contentassets/4285d484ae194d8bae76e80908df1230/asker_revidert_kommu
neplan_2019_nett.pdf 
 
Fra møtet 
AKF ønsker å tydeliggjøre at fellesrådet støtter kommunen i sine valgte satsningsområder knyttet til FNs 
bærekraftsmål. Disse er i tråd med kirkens verdigrunnlag og forvaltningsansvar. Åpenhet og effektivitet ble 
også nevnt som viktig fokusområder. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd gir tilslutning til høringssvar som framlagt i møtet, med de kommentarene som 
framkom i møtet. 

 
Sak 23/2020 
Møteplan 2020 
Se vedlegg 5 
Forslaget om fellesrådets seminar 8.-9. mai i Holmsbu ble endelig besluttet. 
 
Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar møteplanen til orientering. 

 
  

https://www.asker.kommune.no/contentassets/4285d484ae194d8bae76e80908df1230/asker_revidert_kommuneplan_2019_nett.pdf
https://www.asker.kommune.no/contentassets/4285d484ae194d8bae76e80908df1230/asker_revidert_kommuneplan_2019_nett.pdf
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Sak 24/2020 
Andre orienteringssaker 
 

a. Nytt fra menighetsrådene 
b. Nytt fra prosten 
c. Referat fra møte ansattes representanter i AKF PSU 31.1. 
d. Referat fra AKF PSU 18.2. 
e. Felles ledermøte (biskop, proster, stiftsdirektør, kirkeverger og personalsjefer) i Oslo 

bispedømme 
f. Arbeidsmiljødag for alle kirkelige ansatte i Oslo bispedømme 2.3. 
g. Biskopens fagdag for alle kirkelige ansatte i vigslede stillinger – Teglen 10.6. 

Vedtak 
Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning. 
 
Sak 25/2020 
Eventuelt 
Ingen saker ble meldt 
 



Driftsregnskap 2019 Asker, Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

21.2.2020: Endelig versjon før revisjon

Asker / Røyken / Hurum

Regnskap         

2019

Reg. budsjett                

2019

Regnskap       

2018

  Regnskap          

2019

Reg. budsjett             

2019

Regnskap      

2018

Regnskap       

2019

Reg. budsjett                 

2019

Regnskap               

2018

Regnskap       

2019

Reg. budsjett           

2019

Regnskap    

2018

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter -10 507 -9 870 -9 368 -6 033 -5 589 -5 838 -2 953 -2 728 -2 471 -1 521 -1 553 -1 059

Sykelønnsrefusjon -2 388 -2 315 -2 658 -2 105 -2 100 -2 298 -215 -215 -336 -68 -24

Refusjoner/overføringer -16 395 -15 759 -15 481 -13 474 -13 278 -12 637 -2 659 -2 365 -2 548 -262 -116 -296

Momskompensasjon -3 147 -3 400 -4 139 -2 178 -2 000 -1 880 -694 -1 100 -1 967 -275 -300 -292

Tilskudd fra DNK -7 678 -7 508 -6 563 -5 607 -5 611 -4 775 -1 464 -1 360 -1 326 -607 -537 -462

Tilskudd kommune -61 151 -60 549 -59 762 -46 650 -46 328 -45 259 -10 173 -9 893 -10 466 -4 328 -4 328 -4 037

Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd -714 -590 -208 -694 -530 -153 -20 -60 -55

Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler -1 381 -1 067 -1 080 -1 047 -867 -792 -252 -200 -287 -82 -1

Sum driftsinntekter -103 361 -101 058 -99 259 -77 788 -76 303 -73 633 -18 429 -17 921 -19 455 -7 143 -6 834 -6 170

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 68 746 68 232 66 814 55 113 54 176 52 473 10 888 11 256 11 540 2 745 2 800 2 801

Kjøp av varer og tjenester 24 187 24 263 22 374 16 480 17 039 14 557 5 465 5 018 5 646 2 242 2 206 2 171

Refusjoner/overføringer 4 308 4 263 3 159 2 157 2 298 2 081 799 480 1 352 1 485 1 078

Moms av varer og tjenester 3 147 3 400 4 139 2 178 2 000 1 880 694 1 100 1 967 275 300 292

Tilskudd og gaver 2 966 2 410 2 788 2 772 2 410 2 790 2 194 -4

Sum driftsutgifter 103 354 102 568 99 274 78 700 77 923 73 780 17 846 17 854 19 155 6 808 6 791 6 337

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -7 1 510 15 912 1 620 147 -583 -67 -300 -335 -43 167

Renteinntekter -246 -90 -63 -203 -58 -31 -40 -25 -25 -3 -7 -7

Renteutgifter 247 120 140 113 21 134 120 119

Netto finansinntekter/-utgifter 1 30 77 -90 -58 -10 94 95 94 -3 -7 -7

NETTO DRIFTSRESULTAT -6 1 540 92 822 1 562 137 -489 28 -206 -338 -50 160

Bruk av udisponert fra tidligere år -1 205 -1 205 -2 886 -1 177 -1 177 -2 886 -28 -28

Bruk av disposisjonsfond -1 684 -1 684 -2 059 -1 684 -1 684 -1 516 -543

Bruk av bundne fond -53 50 -150 -121 -53 50 -29

Sum bruk av investeringer -2 942 -2 839 -5 095 -2 861 -2 861 -4 522 -28 -28 -543 -53 50 -29

Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd) 0 0 1 006 692 314

Avsetning til ubundne fond 1 159 1 159 3 028 1 159 1 159 3 028

Avsetning til bundne fond 131 0 65 5 17 125 29 1 19

Overføring til investeringsregnskapet 158 140 163 158 140 163

Sum avsetninger 1 448 1 299 4 262 1 322 1 299 3 208 125 0 721 1 0 333
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -1 499 0 -739 -718 0 -1 177 -392 0 -28 -390 0 464

TOTAL Asker kirkelige fellesråd Røyken kirkelige fellesråd Hurum kirkelige fellesråd

Vedlegg 1



 

 

Vedtekter for gravplassene i Asker (forskrift) 

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1) 

Vedtatt av Asker kirkelige fellesråd 25.2.2020, med virkning fra 1.1.2020  

Godkjent av Oslo bispedømmeråd [dato] 

§ 1 FORVALTNING 

Gravplassene i Asker kommune er underlagt Asker kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde. 

§ 2 DEFINISJONER 

Gravplassforvaltning: Asker kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Asker 
kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter. 

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales 
festeavgift for i fredningstiden. 

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift. 

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen. 

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Navnet 
minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne. 

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også 
gravlegges urner. 

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging. 

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for. 

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav. 

Fester: Den som står som part i en festeavtale. 

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om 
hvem som er gravlagt. 

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn, fødsels-og dødsdato på de som er gravlagt der. 
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§ 3 FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE  

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter 
søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 

§ 4 GRAVPLASSTILHØRIGHET 

Ved åpning av ny grav kan innbyggerne velge fritt blant gravplassene i kommunen. Unntaket er Asker kirkegård. 
Her kan kun personer med bostedsadresse i Asker sokn få ny grav. 

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, 
betraktes på samme måte som bosatt i kommunen og har rett til fri grav, såfremt graven blir tilvist. For tildeling av 
grav på Asker kirkegård legges til grunn avdødes adresse før eventuell flytting pga sykdom eller alderdom.  

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift 
som ved feste av grav betales. 

Ektefelle/samboer som bor i en annen kommune, og som blir gravlagt i eksisterende grav/gravsted sammen med 
sin ektefelle/samboer, regnes som innenbygdsboende. 

§ 5 FREDNINGSTID  

Fredningstid for kistegraver er som hovedregel 20 år. 

Fredningstid for urnegraver er 20 år. 

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. 

§ 6 FESTE AV GRAV 

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Dersom behov tilsier det, er det 
anledning til å søke gravplassforvaltningen om feste av ytterligere en grav i tillegg. Disse gravene utgjør da ett 
gravsted. 

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Dette gjelder ikke gravfelt med enkel urnegrav. 

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år. 

Når festetiden er ute, kan festet fornyes for 5 nye år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke 
fornyes uten spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen. 

Festeren skal varsles i god tid før festetiden er ute. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, 
faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. 
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Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger 
særlige grunner. 

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom festerens eller den ansvarliges  
samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

§7 FRI GRAV  

Innbyggere i Asker kommune har rett til fri grav under forutsetning av at graven blir tilvist av 
gravplassforvaltningen.  

I eksisterende enkel grav forlenges frigravperioden med 20 år ved ny innenbygds gravlegging.  

§ 8 GRAV OG GRAVMINNE 

A. Etterarbeid ved kistebegravelse  

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Ved 
kistebegravelse vil gravplassbetjeningen besørge at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. Dette blir gjort 
når årstid og vær tillater det.  

B. Midlertidig gravminne.  

Inntil permanent gravminne monteres, kan graven merkes med kors eller annen egnet navneplate med avdødes 
navn.  

C. Gravminne på kistegrav Gravferdsloven §15-Forskrift til gravferdsloven §26  

Montering av gravminne kan tidligst skje etter at graven er planert, inntil 6 måneder etter gravlegging. Gravminnet 
plasseres sentrert i bakkant av graven på anvist plass. På nytt festet dobbelt gravsted plasseres gravminnet i 
bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan eventuelt sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.  

D. Gravminne på urnegrav (grav med plass til fire urner) Gravferdsloven §15, forskrift til gravferdsloven § 26 

Ved urnegrav kan gravminnet monteres umiddelbart etter urnenedsettelsen og monteres sentrert i bakkant av 
graven på anvist plass.  

E. Godkjenning iht. forskrift til gravferdsloven § 25  

Før gravminnet settes i produksjon, skal søknad med målsatt tegning og vekt sendes til Asker kirkelige fellesråd 
for godkjenning.  

F. Gravminne på enkel urnegrav (grav med plass til en urne) på Asker og Østenstad kirkegård 
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På enkel urnegrav på Asker og Østenstad kirkegård brukes bare et standard gravminne som produseres og 
monteres av Asker kirkelige fellesråd til avtalt pris. Gravminnet monteres liggende i plan med bakken. Gravminnet 
skal bare inneholde navn, fødsels- og dødsår, og har tilnærmet mål 17x23 cm. 

G: Stenging av hele eller deler av gravplassen etter gravferdsforskriften § 5. 

Følgende graver er stengt for kistegravlegging: Asker kirkegård felt 52 og felt 53, Slemmestad kirkegård,  
Kongsdelene kirkegård (reserverte sidegraver som ikke tidligere er brukt, kan likevel brukes) og Åros kirkegård. 

§ 9 PLANTEFELT 

A. Størrelse 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt (bed) i høyde med bakken omkring. Det må ikke 
være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Plantefeltet kan ikke stikke 
lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant.  

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. 

Ved gravminne for enkel urnegrav eller på minnelund er det ikke anledning til å opparbeide plantefelt. 

B. Beplantning 

All beplantning skal plantes i bedet, og normalt ikke overskride gravminnets høyde eller bre seg utover bedets 
størrelse. Det er ikke anledning til å plante på baksiden av gravminnet.  

C. Innramming  

Bedplater eller stein som er skåret av samme materiale som gravminnet, kan benyttes som innramming av bedet. 
Forutsetningen er at platene eller steinen ligger i nedgravd i plan med gressplen. Det er ikke anledning til å 
anvende løse steiner eller liknende. Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven med andre materialer eller 
hekk. 

D. Blomstervaser  

Det er ikke anledning til å benytte blomstervaser av glass.  

§ 10. PLANTEMATERIALE 

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som 
avfall, skal i sin helhet være mulig å kompostere. 
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§ 11. STELL AV GRAV 

A. Rett og plikt 

Enhver gravfester eller ansvarlig for frigrav har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. 
Plantefelt som ikke beplantes eller stelles, skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen. 

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.  

B Kjøp av stell  

Asker kirkelige fellesråd og andre næringsdrivende kan besørge årlig planting og stell av grav mot betaling. En 
slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for det ansvar vedkommende har etter til enhver tid gjeldende 
vedtekter og regler. 

§ 12. NAVNET MINNELUND (Slemmestad, Holmsbu og Kongsdelene) 

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres avdødes navn, fødsels- og dødsdato på en navneplate på et felles 
minnesmerke.  

I navnet minnelund kan festet fornyes på lik linje med andre graver på gravplassen. 

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av sidegrav betales det festeavgift fra det 
tidspunkt den første graven tas i bruk.  

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell 
betales i forbindelse med gravlegging. 

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å 
opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av 
gravplassforvaltningen. 

§ 13 BÅREROM 

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden.  

Ingen har adgang til bårerommet uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som 
sørger for gravferden, og er de ansatte i Asker kirkelige fellesråd uvedkommende. 

§ 14 NÆRINGSVIRKSOMHET 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra 
gravplassforvaltningen. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner, samt  
beplantning og stell av graver. Tillatelsen kan trekkes tilbake, dersom vedkommende ikke retter seg etter 
gjeldende forskrifter og regler.  
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§ 15 ARBEID PÅ GRAVPLASSENE 

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje på hverdager mellom kl. 0700 og 1700. Arbeid må ikke utføres på 
søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for 
seremonier eller rituelle handlinger på gravplassen eller i bygning på gravplassen.  

Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal 
skje ekstra hensynsfullt. 
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Kommuneplan for Asker 2020-2032 – Samfunnsdelen  
Høringssvar fra Asker kirkelige fellesråd – behandlet i Sak AKF 22/2020  
 

Den norske kirke i Asker har 60 941 medlemmer og tilhørige. I 2019 var det i de kirkelige virksomhetene 
hver uke 6 859 mennesker tilstede, i et mangfold av aktiviteter og fellesskap1. I de 10 menighetene er det  
over tusen registrerte frivillige. 
 
Asker kirkelige fellesråd er en fellesfunksjon for alle 10 menighetsråd i Asker prosti. Menighetsrådene er en 
nærdemokratisk ordning med lokale kirkevalg. Det nye prostiet sammenfaller med Asker kommune.  
 
Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til hovedtrekkene i samfunnsdelen av forslaget til kommuneplan.  
 
Asker kirkelige fellesråd støtter kommunens fokus på en framtidsrettet og bærekraftig kommune, tuftet på FNs 
bærekraftmål. Med utgangspunkt i det kristne forvalteransvaret vil kirken fortsette arbeidet med å implementere 
bærekraftsmålene, med vekt på de samme 6 satsningsområdene som Asker kommune peker på i 
høringsforslaget. Slik ønsker kirken, ut fra sin egenart og ut fra sitt samfunnsoppdrag, å bidra til sosial, 
miljømessig og økomisk bærekraft. 
 
I innspillene nedenfor ser vi helse og utdanning som ett punkt.   
 
Samarbeid for å nå målene 
 
Sammen får vi til mer enn hver for oss. Kommunen tar et stort ansvar for kirken og for frivillig arbeid. Tilsvarende 
bidrar kirken, med sine ansatte og frivillige, til at Asker kommune blir en god kommune å bo i for alle. Slik 
samskaping forutsetter gode samarbeidsarenaer og at kommunen fortsatt inviterer kirken og andre trossamfunn til 
samarbeid om å finne gode løsninger.  
 
Kirken forvalter store lokale ressurser og høy samfunnsfaglig, kulturell og faglig kompetanse. De folkevalgte 
menighetsrådene og hele kirken i Asker ønsker fortsatt å ta aktivt del i vårt felles samfunnsoppdrag for å 
videreutvikle en bærekraftig kommune med plass for alle.  
 
Bærekraftige bygder og samfunn 
 
Kirkene i Asker er fra generasjon til generasjon samlingssteder for viktige riter og ritualer i menneskers liv. 
Kirkene er også levende aktivitetsrom og frivilligsentraler, identitetsmerker og tradisjonsbærere i menighetene og 
nærmiljøene. Menighetene i den norske kirke og alle andre trossamfunn bidrar til å romme og synliggjøre religion 
og religiøsitet som naturlig uttrykk og fellesskap i lokalsamfunnet.   
 
I kommunen vår er det 14 kirker og 4 kapell. Hurum middelalderkirke (1150) er kommunens eldste bygg. Den 
gamle murkirken er vernet kulturminne og levende menighetskirke. Den yngste er Teglen, Spikkestad kirke og 
kultursenter fra 2018. Tidslinjen på 878 år mellom de to kirkene illustrerer norsk historie og tradisjoner.  
 
I kommunen er det 9 gravplasser, flere med egne minnelunder og egne felt for mennesker med annen religion. 
Asker kirkelige fellesråd har ansvaret for å legge til rette for mer enn 500 seremonier i året. Vi legger til rette for at 
                                                 
1 Målt i gjennomsnittelige telleuker – de samme hvert år: uke 10, 36 og 49.  
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hver enkelt seremoni blir verdig og tilpasset avdøde og de sørgende. Kirken har flere livssynsåpne rom 
tilgjengelig for mennesker med annet livssyn eller religiøs tilknytning.  
 
Tilhørighet og aktivitet knyttet til kirkene og bruken av kirkegårdene, viser at kirken og andre livssyns- og 
trossamfunn spiller viktig roller i utviklingen av bærekraftige bygder og samfunn. Asker kommune må legge til 
rette for trosutøvelse og samskaping med de ressursene som kirken og andre trossamfunn kan bidra med i 
lokalsamfunnene. 
 
Handling mot klimaendringene 
 
Vern om skaperverket og kampen for rettferdighet er et forpliktende kjernebudskap i Kirkens arbeid. Mange av 
menighetene i Kirken i Asker er sertifisert som «Grønn menighet». Asker kirkelige fellesråd og menighetene i 
Asker forplikter seg til å arbeide for miljøvennlig forbruk og anskaffelser i egen virksomhet. Kirken ønsker å 
samarbeide med kommunen for å kunne redusere energiforbruk også i de mange vernede og listeførte 
kirkebyggene.  
 
God helse og utdanning 
 
Kirken i Asker arbeider aktivt for hverdagsintegrering gjennom åpne og inkluderende fellesskap og aktiviteter. Det 
betyr at vi ønsker å bidra til at alle som bor i bygdene våre skal oppleve innenforskap i sine lokalmiljøer. Noen 
mennesker har behov for mer, for å få det samme som andre. Derfor ønsker kirken å legge til rette for tilbud til 
mennesker med særskilte utfordringer, slik som i Kirkens feltarbeid i Asker. Målet er å bygge bro mellom 
mennesker og inn til trygge fellesskap. Slike fellesskap og samarbeid bidrar til folkehelse og trygge lokalmiljøer.  
 
Kirkens feltarbeid bidrar til et Askersamfunn for alle. Feltarbeidet, med varmestue, arbeidstiltak og overnatting er 
et eksempel på samskaping mellom kirke, kommune, næringsliv og frivillige. 100 rusmisbrukere og hjemløse er 
gjester på Varmestua hver dag – og feltarbeidet har åpent 365 dager i året. 
 
Arbeid for barn og unge er en hovedoppgave i Kirken. Menighetene i Asker har hundrevis av tiltak innrettet mot 
denne gruppen. Mangfoldet av tiltak skal ha lav terskel, åpent for alle og med fritak for kostnader for de som 
trenger det. Kirkens barne- og ungdomsarbeid bidrar også til å skape trygge rom i samfunnet, hvor religiøsitet og 
trosutøvelse er akseptert. Menighetsbarnehagene i Asker (MIA) gir gode og trygge rammer for barns utvikling, og 
bidrar til mangfold i kommunes barnehagetilbud. I konfirmantarbeidet møter kirken en stor andel av 15-åringene. 
Konfirmasjonstiden skal bidra til forberedelsene til voksenlivet og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. Dette 
skjer i samarbeid med skole og kommune. 
 
Kirkerommene og menighetshusene er lokale kulturarenaer som gir mulighet for å delta, oppleve og lære. Hvert 
år arrangerer kirkene hundrevis av lokale konserter og kulturarrangementer. Dette bidrar til å åpne 
Askersamfunnet, åpne kirkene og bygge broer mellom mennesker og miljøer. Kirken gir blant annet tilbud til 
psykisk utviklingshemmede i kommunen. 
 
Mange menigheter har middagstilbud for alle en gang i uken, hvor vi spiser sammen i fellesskap. Dette bidrar ikke 
bare til god helse med næringsrik og fristende mat, men bidrar til å forebygge ensomhet og stress i hverdagen.  
Kirken har en rekke lokale møteplasser for eldre. Menighetene har i tillegg besøkstjeneste. Ansatte og frivillige 
kan gi støtte i hverdagen, formidle behov for hjelp fra det offentlige og bidra til at eldre og syke kan bo lenger 
hjemme.  
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Kirken driver et utstrakt sorgarbeid, gjennom enkeltsamtaler eller i grupper. Tilbudet til sørgende kan bidra til å 
forebygge unødige psykiske vansker og er et vesentlig bidrag til folkehelse.  

 
Kirken har et stort engasjement knyttet til hverdagsintegrering av innvandrere og flyktninger, slik som i tiltaket 
Nabokontakt, hvor kontakt blir knyttet mellom bosatte flyktninger og askerbøringer i nærområdet. Et annet 
eksempel er dugnadsarbeidet og språktreningen i Filtvet kirke, i samarbeid med Hurum kompetansesenter. 
 
Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling 
. 
Kirken i Asker forvalter store verdier på mange plan. I et økonomisk perspektiv vil kirken tilstrebe god forvaltning, 
med tydelige rutiner og lettfattelige, tilgjengelige budsjetter og regnskap. Kirken vil søke valg av hensiktsmessige 
digitale løsninger, kommunikasjonsplattformer og FDVU-systemer for et verdiskapende vedlikehold av kirker og 
andre kirkelige bygg. 
 
 

Vedlegg 4



 

 

 
Sak 22/20 Møteplan for fellesråd, fellesrådets arbeidsutvalg og bygningsutvalg 2020  
Vedtatt 25.2.2020 
 

Dato Tid Møte Sted 

19.3. 1630-1745 AKF PSU Vardåsen 

19.3. 1800 AKF AU Vardåsen 

30.3. 1700-1900 AKF BU (ordinært møte og møte med fellesrådet) Røyken kirke og menighetshus 

30.3. 1800-2100 Fellesråd: kirkebygg og vedlikehold Røyken kirke og menighetshus 

8.-9.5. 1800-1300 AKF Seminar  Holmsbu badehotell/Holmsbu kirke 

11.5. 1800-2100 AKF BU Hurum kirke og kirkestue 

12.5. 1630-1745 AKF PSU AKF Kirkelia 

12.5. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

18.5. 1800-2100 Fellesråd: regnskap 1. tertial, budsjett 2021 Østenstad 

8.6. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

16.6. 1800-2100 Fellesråd Hurum kirke og kirkestue 

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 

16.9. 1800-2100 Fellesråd. Tema: KFA Lysfabrikken Heggedal kirke og Heggetun 

6.10. 1800-2100 AKF BU Asker kirke og Askertun 

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 Askertun 

12.11. 1800-2100 AKF BU Holmen 

17.11. 1800 AKF AU AKF Kirkelia 

24.11. 1800-2100 Fellesråd Holmen 
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