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DEL 1 ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG NYTT PROSTI FRA 1.1.2020  
 

Innledning 
Asker, Hurum og Røyken 

kirkelige fellesråd ble slått 

sammen til Asker kirkelige 

fellesråd 1.1.2020. Samtidig 

ble de tre gamle fellesrådene 

lagt ned, og Asker kirkelige 

fellesnemnd ble 1.12.2019 

erstattet med det nye Asker 

kirkelige fellesråd. Prosessen 

henger sammen med 

kommunesammenslåingen til 

Asker kommune og 

opprettelse av nye Asker 

prosti i Oslo bispedømme.  

 

Denne årsmeldingen består 

derfor av fire, formelt sett 

atskilte, årsmeldinger. En for 

hver av de fire enhetene som 

ved årsskiftet ble lagt og 

erstattet med det nye 

fellesrådet: 

 

Asker kirkelige fellesnemnd 

(lagt ned 30.11.2019) 

Asker kirkelige fellesråd  

(lagt ned 31.12.2019) 

Hurum kirkelige fellesråd (lagt 

ned 31.12.2019) 

Røyken kirkelige fellesråd 

(lagt ned 31.12.2019) 

 

Årsrapportene gir en kort 

beskrivelse av mål og 

resultater for virksomheten, 

virksomhetsområder, 

personalressurser og råd og 

ledelse. 

 

 

En hilsen fra prost Tor Øystein Vaaland, kirkesjef John Grimsby og 

Nils Inge Haus, leder av Asker kirkelige fellesråd. 

Hensikten med å være kirke, er å skape fellesskap som betyr noe. Vi 

som er frivillige eller som jobber der, snakker gjerne om hvor flott det 

er å møte småbarn i dåp og familiene deres. Eller møte ungdom til 

kirkelig konfirmasjon, som de fleste 15-åringene faktisk velger i 

Asker- bygdene våre. Eller vi fremhever betydningen av verdige 

avskjeder. For når noen dør, vekkes sorgen og ettertanken. Da 

oppstår, kanskje uventet, behov for samtaler om spørsmål vi ellers 

ikke er opptatt av. Vi behøver å snakke om de fellesskap som var, 

om den som er blitt borte, de følelser som vekkes, og de felleskap 

som skal leve videre. Og med dette er vi midt i vårt ønske for den 

lokal kirken: Skape noe sammen. Når livet tar en sving, ventet eller 

uventet, ønsker vi å skape fellesskap som gjør en forandring, som 

betyr noe.  

Fra 2020 er Asker ikke bare en ny og større kommune. Også kirkene 

i Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen. Fra 1. januar er vi ett 

kirkelig fellesråd og ett prosti i det samme geografiske området som 

den nye storkommunen. Med sammenslåingen, utvides også Oslo 

bispedømme. Røyken og Hurum går fra å være et nordøstlig hjørne i 

Tunsberg bispedømme, til å bli et nytt sørvestlig hjørne i Oslo 

bispedømme.  

Kanskje spiller det liten rolle, om prostiet er gammelt eller nytt. Ditt 

møte med kirken, om du bor på Nesøya og sokner til Holmen kirke, 

eller Rødtangen og sokner til Holmsbu kirke, behøver ikke å påvirkes 

av den nye geografien. Der du bor, vil vi invitere deg til kirkelige 

fellesskap. Kanskje vil du spise middag i en kirkestue en ettermiddag 

i uka, ta med den lille til babysang, la barna synge i barnekoret eller 

gå i speider’n. Kanskje vil du selv synge i et av kirkekorene eller 

være med på dugnad på kirken eller kirkegården, der vi selv en gang 

skal hvile sammen med de som levde før oss. Dette er nemlig også 

en hensikt med å være kirke: Skape lokal tilhørighet under Guds 

åpne himmel. Gi livet en meningsbærende ramme.  

Det er noe forunderlig tidløst ved å være kirke. Joda, vi administrerer 

og ordner, strever med datasystemer og kildesortering, koker kaffe 

og steker vafler, og er som alle andre bundet til tidens krav og behov. 

Men vi forvalter samtidig – på forunderlig vis – noen eldgamle 

tekster, og vil gjerne lese dem som ferskvare. Vi hører fortellinger om 

Jesu møte med mennesker, og vil dele en flik av det likeverd og den 

verdighet han spredte om seg den gangen. Vi bruker kanskje noen 

uforståelige liturgier, og synger salmer ikke alle kan, men vil gjerne 

bidra til å skape «mer himmel på jord». Kirken i Asker skal overleve 

oss, og kan leve i tusen år til. Til alle tider behøver vi fellesskap som 

betyr noe, som rommer oss, som ufullstendige og feilbarlige. Fordi 

kjærligheten er størst.  

God lesning av disse årsrapportene - velkommen til din kirke! 

Velkommen til kirkene i Asker 
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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. 

Heftet er ment å gi et bilde et samlet av Den norske kirke i Asker i sin helhet – og med blikk inn i hver 

enkelt av enhetene og de 10 menighetene i det nye fellesrådsområdet og prostiet.  

 

Virksomhet og statistikk for de tre fellesrådene i 2019 1 

Samlet for Asker, Hurum og Røyken 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall medlemmer og tilhørige 63 120 62 750 62291 62 112 61 714 60 869 

Besøk i kirkene i snitt per uke 2      6 859 

Antall deltakere i gudstjenester 3 79 145 75 999 78 207 75 493 70 565 70 939 

Antall gudstjenester 697 755 778 734 690 699 

Antall dåp 469 463 463 398 430 364 

Antall kirkelige konfirmert 651 653 624 564 585 611 

Antall kirkelige vielser 126 113 102 104 97 70 

Antall kirkelige gravferder  487 510 460 486 488 491 

Antall registrerte frivillige 954 935 913 938 943 1 063 

Antall årsverk fellesrådene      92,42 

Antall menighetsprester       17,5 4 

 

 

  

                                                           
1 Se mer detaljerte oversikter for de enkelte fellesrådene nedenfor. 
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 korrekt bilde som mulig. Noen av årene faller konfirmasjonsgudstjeneste i en 
telleuke for noen av menighetene. Det er først i 2019 at Asker, Hurum og Røyken er telt på samme måte og summert.  
3 I sak AKF 018/20 ble det redegjort for at i heftet «Kirken i Asker 2020» er dessverre tallene for antall gudstjenester og antall 
deltakere i gudstjenster summert feil. Tallene i denne årsrapporten er de korrekte. Det er ikke oppdaget feil i andre tall 
gjengitt i «Kirken i Asker 2020» 
4 Inkludert Prosten i (gamle) Asker. Prosten i Lier, som fram til 31.12.2019 var prost for Røyken og Hurum, er ikke 

medregnet. 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/akf/nye%20asker%20-%20versjon%207.0%20nett.pdf


Side 6 av 29 
 

DEL 2 ASKER KIRKELIGE FELLESNEMND (til 30.11.2019) 

Veien til nytt fellesråd 1.12.2019 

Asker kirkelige fellesnemnd har siden 2017 ledet arbeidet med å forberede sammenslåingen fra tre til 

ett kirkelige fellesråd. i 2019 har nemnda bestått av:  

Faste medlemmer: Annemor Onarheim, Geir Ådnanes, Gunnar Volden, Berit Øksnes og senere Tor 

Øystein Vaaland (prost),  Morten Sandnes, Nils Inge Haus og Ole Morten Rødby. Fra administrasjonene 

har møtt Tove Sveva, Øyvor Sekkelsten, Else Teige; Maud Kari Berntsen og John Grimsby. Nils Inge 

Haus (Asker) har i 2019 ledet arbeidet, med Morten Sandnes (Hurum) som nestleder.  

Den kirkelige fellesnemnda har hatt 8 møter og behandlet 89 saker. Nemnda har i 2019 fulgt opp 

arbeidet med prosjektplan, tiltak- og tidsplan, informasjon til ansatte om virksomhetsoverdragelsen. 

Møtene har vært organisert slik at medlemmer av alle de tre fellesrådene har tiltrådt siste del av 

fellesnemndas møter. Deretter har de tre fellesrådene hatt separate møter. Alle møter i fellesnemnd og 

fellesråd er publisert på https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/  

Utgivelse av heftet Kirken i Asker i 2020 har vært en viktig strategisk satsing for å vise bredde, mangfold 

og engasjement i de 10 soknene og på tvers av soknene. Se 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/akf/nye%20asker%20-%20versjon%207.0%20nett.pdf  

1.1.2020 ble de tre kirkelige fellesrådene slått sammen ved en virksomhetsoverdragelse. Hele 2019 har 

vært preget av forberedelsene til sammenslåingen. Malverk for både arbeidsavtaler og for 

stillingsbeskrivelser ble i november og desember og forankret i det partssammensatte arbeidet. Alle 

ansatte fikk forslag til nye arbeidsavtaler før årsskiftet.  

I hverdagen vil de færreste kirkelige ansatte merke 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.  

Det har i 2019 vært 3 fellessamlinger med allmøter for alle kirkelige ansatte i det nye fellesrådet. I mai 

deltok Oslo biskop, Kari Veiteberg på en av disse samlingen, som en forberedelse til at hele det nye 

prostiet blir en del av Oslo bispedømme.  

4.11. prestenterte prosten, kirkesjefen og lederen av den kirkelige fellesnemnda det nye prostiet for 

Oslo bispedømmeråd. 

Kirkesjef i Asker, John Grimsby, overtok som kirkeverge i Røyken kirkelige fellesråd og Hurum kirkelige 

fellesråd fra 1.7.2019 og er fra 1.1.2020 kirkesjef i nye Asker kirkelige fellesråd.  

 

Kirkevalg 2019 

Kirkevalg for menighetsråd og bispedømmeråd ble gjennomført 9. september, med et stort antall 

kirkelige og frivillige i arbeid for å gjennomføre kirke valget.  

For valgresultat: Se https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-

kandidater-til-kirkevalget/ 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/asker/akf/nye%20asker%20-%20versjon%207.0%20nett.pdf
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8.10 var de 64 faste medlemmene og alle varamedlemmene invitert til kurs- og kulturkveld i en av Asker 

storstuer, Teglen kirke- og kultursenter på Spikkestad. Deretter konstituerte menighetsrådene seg og 

valgte medlemmer til Asker kirkelige fellesråd.  

Det nye fellesrådet konstituerte seg 27.11, og består av:  

Asker kirkelige fellesråd Navn Menighetsråd 

Leder Nils Inge  Haus Vardåsen  

Nestleder Morten  Sandnes Nordre Hurum  

Medlem Alise Narjord Thue Slemmestad og Nærsnes  

  Cathrine  Jensen Holmen  

  Cecilie Vivette  Arnet Asker  

  Guro Høgeli Sjåfjell Åros  

  Hallvar Gisle  Hognestad Heggedal  

  Hege Merete  Andersen Søndre Hurum  

  John Kristian  Stranden Østenstad  

  Åge  Rasmussen Røyken  

Kommunens representant Lasse Narjord Thue Asker kommune 

Prost Tor Øystein  Vaaland Asker prosti 

Kirkesjef John  Grimsby  

 

Ledere i fellesråd 

Allerede 1.3.2019 var 12 av 12 ledere i overordnet bemanningsplan for nye Asker kirkelige fellesråd 

innplassert eller ansatt. I tillegg ble kirkeverge på åremål i Hurum og Røyken, Øyvor Sekkelsten, fra 1.7. 

ansatt i midlertidig stilling som rådgiver i kirkesjefens stab. 

Asker kirkelige fellesnemnd Navn Menighet eller enhet 

Kirkesjef John Grimsby AKF 

Kirkeverge Øyvor Sekkelsten Kirkeverge i Røyken og Hurum til 1.7.2019 

Personalsjef/ass. kirkesjef Maud Berntsen AKF Kirkesjefens stab 

Økonomisjef Else Teige AKF Kirkesjefens stab 

Daglig leder Britta Hässlich Holmen  

Daglig leder Kari Sorknes Vardåsen 

Daglig leder  Tove Sveva Menighetene i Røyken og Hurum 

Daglig leder  Liv Ruud Heggedal og Østenstad 

Daglig leder Grete Ellingsen Aaby Asker 

Daglig leder Flemming Jakobsen Kirkens feltarbeid i Asker  

Driftssjef/avdelingsleder  Even Frogh Kirkebygg og gravferd 

Barnehageleder Elin Dahlen Menighetsbarnehagene i Asker 

Enhetsleder Jørgen G. Svartvasmo Fellestjenester 
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Opprettelse av Avdeling for fellestjenester 

I sak AKFN 69b/2018 besluttet Asker kirkelige fellesnemnd å opprette ny avdeling for administrative 

fellestjenester lagt til Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter. Den nye enheten skal bidra til å 

effektivisere og utvikle tjenestene, sikre like tjenester til alle menighetene og redusere sårbarheten. 

Fellestjenesten ble gradvis etablert høsten 2019 og har arbeidet med å utvikle og forankre 

funksjonsbeskrivelser og samarbeid med menighetene. Enheten har i 2019 ledet arbeidet med å innføre 

ny, felles telefonløsning og sentralbord for hele det nye prostiet. Fellestjenesten har dessuten 

implementert nytt arkivsystem, Public360, med arkivskille 1.1.2020. 

Å oppgradere nettsider og bidra til bedre og mer intern og ekstern kommunikasjon er en annen av 

enhetens oppgaver. 

Regnskap for Asker kirkelige fellesnemnd 

Asker kirkelige fellesnemnd har fått økonomisk tilskudd fra Asker kommune for å lede og gjennomføre 

arbeidet med sammenslåingen av de kirkelige fellesrådene. Ved inngangen til 2019 gjenstod kr. 

890 634 av kommunalt tilskudd fra 2018, med nytt tilskudd på kr. 300 000 i 2019.  

Det samlede tilskuddet er i 2019 anvendt som forutsatt, i hovedsak til overgang til felles 

kommunikasjonsplattform, fellessamlinger for alle kirkelige ansatte, etablering av ny avdeling for 

fellestjenester, kurs for nye menighetsråd, fastsatte godtgjørelser til folkevalgte og hefte om kirken i 

Asker 2020 til alle husstander i den nye kommunen. 

Kirke og kommune 

Asker kirkelige fellesnemnd har i 2019 levert forslag til samarbeidsavtale med Asker kommune. Asker 

kommunestyre vil behandle denne i 2020.02.02 

Asker kirkelige fellesråd mottar 2/3 av sitt budsjett i form av 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. 

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.  

 

Det er besluttet å videreføre Styringsgruppe for kirkesaker i den nye kommunen fra 1.1.2020. Direktør 

for samfunnstjenester, Ragnar Sand Fuglum og kirkesjef John Grimsby leder møtene. 
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Kirkebygg, kirkegårder og gravferd 

Se oversikt over kirkelige bygg i (nye) Asker kirkelige fellesråd og deres vernestatus.  

Kirke Byggeår Vernestatus Gravplass 

Asker 1879 Asker kirkested er fredet 

kulturminne etter 

kulturminneloven. 

Asker kirkegård 

Asker gravkapell (livsynsåpent) 1958   

Barnas kapell (Asker) 1902 Bruksendret til menighetshus  

Filtvet kirke 1894 Listeført Filtvet kirkegård 

Heggedal 1931   

Holmen 1965 Listeført som verneverdig 

kulturminne 

 

Holmsbu (kunstnerkirken) 1886 Listeført Holmsbu kirkegård 

Holmsbu gravkapell 

(livssynsåpent) 

1928 Bevaringsverdig som en del 

av Holmsbu 

kirkegårdsanlegg 

 

Hurum middelalderkirke 1150 Fredet Hurum kirkegård 

Hurum kapell 1938 Bruksendret til 

kirkestue/menighetshus 

 

Kongsdelene  1905 Listeført Kongsdelene 

kirkegård 

Nærsnes 1893   

Røyken middelalderkirke 1229 Fredet Røyken kirkegård 

Slemmestad 1935  Slemmestad kirkegård 

Slemmestad gravkapell 

(livssynsåpent) 

   

Teglen, Spikkestad kirke og 

kultursenter (Kulturscenen er 

livssynsåpent rom) 

2018   

Vardåsen 2004  Urnelund under 

planlegging 

Østenstad 1980  Østenstad kirkegård 

Åros 1903  Åros kirkegård 

Figur 1. Oversikt over kirkelige bygg i Asker, Hurum og Røyken, med byggeår og vernestatus 

Kirkelige bygg – tilstand og tiltak 

Flere av kirkene har store behov for tiltak for å nå vedlikeholdsnivå. Dette gjelder spesielt byggenes 

utvendige værhud (tak, vegger og grunnmur) og elektriske anlegg. Manglende sanitæranlegg er en 

annen utfordring.  

Tiltak i 2019 og vedlikeholdsbehov videre er nevnt under de tre fellesrådenes respektive årsrapporter.  
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De kirkene som har størst vedlikeholdsbehov og som fortsatt mangler finansiering er Hurum 

middelalderkirke, Røyken middelalderkirke, Holmsbu kunstnerkirke, Nærsnes kirke og Asker kirke. 

Kongsdelene kirke får en betydelig oppgradering i 2020. Likeens blir taket på Vardåsen kirke lagt om i 

2020 og 2021. Vanninntrenging og fuktskader i nye Teglen (2018) er meldt som erstatningssak. 

Asker kirkelige fellesnemnd har anmodet Asker kommune om tilskudd til egen fagstilling for kirkebygg. 

Dette for å sikre kompetanse og ressurser til å koordinere de omfattende vedlikeholdsarbeidene. 

Stillingen er foreløpig ikke finansiert. 

Se mer om tiltak i de enkelte kirkene under de gamle fellesrådenes rapporter. 

24.9. inviterte kirkesjefen til felles møte med alle menighetsrådene, eiendomsutvalgene og de kirkelige 

venneforeningene i Røyken og Hurum for å drøfte organisering på tvers av ulike ansvarsområder og 

vedlikeholdsoppgaver. 

Kirkegårder og gravferd 

Det er til sammen 9 kirkegårder i den nye kommunen. Fellesrådene var gravferdsmyndighet i alle tre 

kommuner fram til sammenslåingen, med Asker kirkelige fellesråd som ansvarlig for kirkegårder og 

gravferd fra 1.1.2020.  

De kirkelige fellesrådene hadde i 2019 ansvaret for til sammen 522 gravferder i de tre kommunene 

(uavhengig av tro eller livssyn). 

Se mer om kirkegårder og gravferd under de enkelte fellesrådenes årsrapporter. 

Medvirkning og partssammensatt arbeid 

De tre felles tillitsvalgte for de tre fellesrådene og hovedverneombud har hatt sete i fellesrådets 

partssammensatt utvalg og deltatt på 3 av de 8 møtene i fellesrådet.  

I tillegg har de fellestillitsvalgte og administrasjonen hatt møter i det partssammensatte arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget har i 2019 hatt møter i forkant av alle møter i Asker kirkelige fellesnemnd. Dette for å 

sikre medvirkning og forankring i alle deler av prosessen. Samlet har det partssammensatte 

arbeidsutvalget i 2019 hatt 10 møter og behandlet 67 saker. 

Arbeidsmiljøutvalg 

4.12.2018 konstituerte de tre arbeidsutvalgene (AMU) i Røyken, Hurum og Asker kirkelige fellesråd et 

AMU for den nye organisasjonen. De gamle utvalgene bestod formelt fram til 31.12.2019, men saker 

som gjelder den nye organisasjonen skal behandles i AMU der det er representanter fra de tre kirkelige 

fellesrådene. Det har i 2019 ikke vært behandlet saker separat i de gamle arbeidsmiljøutvalgene. 

Menighetsprestene er ansatt av Oslo bispedømme, og er således ikke en del av Asker kirkelige 

fellesråd. Det er likevel stor enighet om at de to linjene trenger å høre hverandres stemmer i saker som 

omhandler arbeidsmiljøet i kirken. AMU har derfor avtalt å samordne møter i 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 til 30.6. og deretter rådgiver i kirkesjefens stab, John Grimsby (kirkesjef), Maud Berntsen 
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personalsjef) og Sissel Slotten, bedriftshelsetjenesten. I tillegg møter prost Tor Øystein Vaaland og 

prestenes verneombud Karoline Astrup. 

AMU har i 2019 hatt 4 møter. 

Verneombud 

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

verneområder: 

 

Verneområde Verneombud 

Menighetene i Røyken og Hurum Stian Fossli 

Bygg og kirkegårder Tormod Krogrud 

Barnehagene Berit Funderud 

Menighetene i (gamle) Asker og fellesrådets administrasjon Janneke Riskild 

Kirkens feltarbeid Ellen Garnaas 

Menighetsprestene Karoline Astrup 
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Del 3 ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD (til 31.12.2019) 

Virksomhet og statistikk 2019 

Statistikken er samlet for de fem menighetene Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen og Østenstad.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall medlemmer og tilhørige 40 643 40 344 40 003 39 798 39 570 39 086 

Medlemmer av kirken i % av befolkningen 68,2 67,1 65,8 65,3 64,3  

Besøk i kirkene i snitt per uke 5 4 930 4 891 4 627 4 567 4 634 5 035 

Deltakere i gudstjenester 59 424 56 410 57 931 58 282 51 919 53 611 

Gravferder i kirker og kapell i Asker 298 307 277 299 328 294 

Kirkelig gravferd i % av antall døde  79,9 81,9 80,1 75,7  80,7  

Antall dåp i de 5 kirkene 307 296 300 272 278 250 

Døpte i % av fødte hjemmehørende i Asker 48,2 49,9 51,4 43,1  51,8  

Antall konfirmerte 442 436 415 385 425 434 

Antall konfirmerte i % av årskull 50,1 53,2 52,3 48,1 50,7  

Kirkelige vielser i Asker 6 72 64 62 61 52 50 

 

I tabellen nedenfor er en mer detaljert oversikt over hvilke grupper som besøkte kirkene og 

virksomhetene våre i de faste telleukene i 2019.  

 

 Uke 10 Uke 36 Uke 49 Sum Snitt 

Barn under 13 år 470 250 664 1 394 461 

Konfirmanter 68 399 10 477 159 

Annet ungdomsarbeid 223 45 294 562 187 

Voksne 7 500 859 1 805 3 164 1 055 

Familiesamlinger 61 312 523 896 299 

Pensjonister og diakonale grupper 173 137 245 555 185 

Gudstjenester  669 3 821 1 003 5 493 1 831 

Gravferder 457 166 261 884 295 

Andre konserter og kulturarrangement 0 12 247 259 86 

Samtaler og kontorbesøk (9a) 21 27 11 59 20 

Samtaler og kontorbesøk (9b) 31 87 53 171 57 

Kikens feltarbeid 441 440 321 1 202 401 

Til sammen 3 114 6 555 5 437 15 106 5 035 

 

  

                                                           
5 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 korrekt bilde som mulig. Noen av årene faller konfirmasjonsgudstjeneste i en 
telleuke for noen av menighetene.  
6 Medregnet borgerlig vielse med kirkelig velsignelse av ekteskap.      
7 Konserter i de aktuelle ukene er medregnet. 
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Asker kirkelige fellesråds sammensetting og møter i 2019 
 

Representert fra Medlem Vara 

Vardåsen Nils Inge Haus (Leder) Hege B.N. Blichfeldt 

Holmen  Irene Egset (Nestleder) Tone Helene Bovim  

Asker  Anders B. Mikelsen (medlem) Ellen Hagemo  

Heggedal  Ole Johnny Yggeseth (medlem) Kjell Vidar Jørgensen 

Østenstad Geir Haugland (medlem) Sidsel Baardsen 

Asker kommune  Annemor Onarheim   

Prosten i Asker  Berit Øksnes til 3.2, deretter Tor 

Øystein Vaaland 

Dag Håland til 3.2, deretter 

Astrid Sætrang Morvik 

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 

2019 8 1 58 

 

 

Fellesrådets arbeidsutvalg har bestått av Nils Inge Haus (leder), Irene Egset (nestleder), prost Berit 

Øksnes til 3.2. og deretter Tor Øystein Vaaland, Maud Kari Berntsen (personalsjef) og John Grimsby 

(kirkesjef). 

 

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). I 2019 har den kirkelige 

fellesnemndas tilsettingsutvalg etter fullmakt overtatt administrasjonsutvalgenes funksjon i 

tilsettingssaker. KAU har i 2019 hatt 1 møte, 4 møter per e-post og behandlet 13 saker.  

 

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.  

 

Det gamle bygningsutvalget har fra 28.11. inngått i det nye fellesrådets bygningsutvalg. 
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Ansatte i (gamle) Asker kirkelige fellesråd i 2019  
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 

samme som kirkeverge, med personalansvar for alle ansatte i fellesrådet og drift av kirkegårder og 

gravplasser. 

Med nye midler til diakoni over statsbudsjettet, fikk Asker kirkelige fellesråd i 2019 tildelt 2 nye 

diakonstillinger i 50 % fra Oslo bispedømmeråd. Dette medførte at Asker kommune ville bidra med 

ytterligere tilskudd på 50 % for å få på plass en ungdomsdiakon i Heggedal i hel stilling. Asker menighet 

finansierer diakon i 50 % stilling, slik at også dette er en hel stilling.  

Antall årsverk (finansiering) 2015 2016 2017 2018 2019 

Asker kirkelige fellesråd (Asker kommune) 41,53 39,23 39,23 39,23 41,85 

Elveplassen botilbud (Kirkens feltarbeid) 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 

Statsbudsjettet (trosopplæring og kateketer) 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40  

Menighetene (egen finansiering) 3,06 3,06 3,46 3,46 2,80 

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

Menighetsbarnehagene  12,65 12,65 12,87 13,08 12,00 

Prester med tjenestested Asker (OBD) 10,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Samlet 84,11 82,81 83,43 83,64 84,52 

 

Økonomi 
Driftsregnskapet for 2019 viser for hele virksomheten tilskudd og inntekter på kr. 77.787.729 og 

kostnader på kr. 78.699.843. Det gir et netto driftsresultat som viser et merforbruk på kr. 821.865. Etter 

finansielle disposisjoner og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på 

kr. 717.902. 

Den kommunalt finansierte delen av regnskapet viser kr. 56.130.574 i tilskudd og inntekter mot kr. 

56.794.002 i kostnader. Dette gir et netto driftsresultat som viser et merforbruk på kr. 584.170. Etter 

finansielle disposisjoner og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på 

kr. 334.446. 

Lønn og sosiale kostnader for hele virksomheten viser et merforbruk i forhold til budsjett på 0,9 millioner 

kroner. Dette må sees i sammenheng med refusjon av sykelønn, hvor vi i 2019 har mottatt 2,1 mill. 

Kirkens feltarbeid hadde i 2019 samlede tilskudd og driftsinntekter på 8 millioner kroner mot 7,3 mill. i 

kostnader. Feltarbeidet hadde et mindreforbruk lønn i forhold til budsjett på 0,5 mill. Gaveinntektene i 

feltarbeidet var på hele 0,5 mill. Dette gir et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på 0,8 

mill.  

Sosialt arbeid/de ulike delene av arbeidsvirksomheten i Kirkens feltarbeid hadde i 2019 samlede 

tilskudd og driftsinntekter på 2,8 millioner kroner, mot 3,2 mill. i kostnader. Det gir et netto driftsresultat 

som viser et merforbruk på 0,4 mill. Etter bruk av disposisjonsfond får vi imidlertid et regnskapsmessig 

resultat som viser et mindreforbruk på 0,2 mill. 
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Elveplassen botilbud hadde samlede tilskudd på 6,7 millioner kroner mot 6,9 mill. i kostnader. 

Virksomheten hadde et merforbruk på lønn på 0,6 mill., men har mottatt sykelønnsrefusjoner på 0,3 mill. 

Med et mindreforbruk av varer og tjenester på 0,4 mill. blir det samlede mindreforbruket på Elveplassen 

i 2019 på 0,1 mill. 

Investeringsregnskapet for 2019 viser et forbruk på 6,5 millioner kroner, hvor orgel i Heggedal utgjør 

den største posten, med 2,8 mill.  

Kirkens feltarbeid i Asker 

I 2019 vedtok Asker kommunestyre reguleringsplan for Askerholmen og nytt bygg med varmestue og 

Elveplassen overnatting. Nå begynner detaljplanleggingen, og Kirkens feltarbeid i Asker gleder seg til å 

flytte inn i nye og fine bygninger i løpet av et par år. Et godt og konstruktivt samarbeid med Asker 

kommune gjør snart denne drømmen til 

virkelighet. 

 

Den gamle varmestua har vært der i 27 år og 

tjent sitt formål: å skape en varm og trygg 

ramme om utsatte menneskers liv. Det er 

servert titusener av måltider og brygget 

tusenvis av liter med kaffe. Mat, tak over hodet 

og trygge rammer har vært bærebjelkene i 

feltarbeidets virksomhet. Det blir det også i 

fremtiden. Det blir nye rammer, men ånden fra 

den gamle Varmestua skal vi bevare og ta 

med: Et hjem, en stue for hjemløse og 

mennesker som trenger et lyttende øre, en 

hånd at holde i og en friplass midt i en 

strevsom hverdag. 

 

Arbeidstiltaket gir våre gjester mulighet til å 

jobbe 4 dager i uka. Jobb gir verdighet og 

setter rammer om livet. Våre arbeidere jobber i 

hager, tar flytteoppdrag oghar oppgaver i 

bruktbutikken eller på lysfabrikken vår i 

Heggedal. Der er ingen som ikke kan gjøre 

noe. Vi har forskjellige forutsetninger og 

krefter, men alle kan vi yte noe til det store 

felleskapet. 

Midt i Asker sentrum tenner vi lys i gatekapellet 

sammen med mange andre. Vi sender gode 

tanker til en som trenger det, sier takk for livet 

og kjenne gleden over åkunne tenne lys. Et lys 

som har sin kraft og styrke fra det store lyset, 

Han som er verdens lys.  

 

Ingen skal fryse i hjel i Asker 
Flemming Jacobsen, leder av Kirkens 

feltarbeid i Asker  

Å ha en seng å sove i, synes de fleste av 

oss er en selvfølgelighet, men det gjelder 

ikke for alle. Derfor drifter vi på vegne av 

Asker Kirke med lav terskel kommune et 

hybelhus, hvor 8 personer kan få tak over 

hodet samt hjelp og støtte til å håndtere livet 

sitt.  

Ingen skal fryse ihjel i Asker. Derfor har vi 

også nødovernatting plasser for dem som 

akutt står uten tak over hodet. Er det kirkens 

oppgave at drifte hybelhus, gi mat til 

rusbrukere, støpe lys og ordne hager? En 

lavterskel virksomhet som Kirkens feltarbeid 

i Asker minner oss om kirkens oppga- ve, å 

være der hvor mennesker er og sammen gå 

videre i livet. Vi skal ikke bygge høye 

terskler, men slipe dem ned, så kirken ikke 

blir en høy- terskel kirke, men en lavterskel 

kirke.  

Gatekapellet midt i Asker er et symbol på 

det. Her kan mennesker komme, tenne et 

lys, tenke på sine kjære og gå ut i 

hverdagen igjen. Det er å være en kirke med 

lav terskel. En kirke for alle. 
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Tider skifter, men det går aldri av mote å gjøre noe for andre mennesker. Vårt motto er å gi mennesker 

«mot til å tåle livet». Rammene kan skifte, men målet blir det samme. Også i 2020. 

 

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 2019 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 opprettet 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. 

 

Institusjonsprestetjenesten 

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 bo- og omsorgssenter. 

Presten er en ressurs i forhold til beboere, pårørende og pleiere. I møte med alderdom, sykdom og død 

kan presten være en samtalepartner. Hun  

 

Institusjonsprestens aktivitet og samtaler i 

sykehjem8 

2016 2017 2018 2019 9 

Samtaler 270 275 277 236 

Tverrfaglige samtaler 227 212 130 126 

Undervisning/veiledning/refleksjonsgrupper 63/335 50/322 23/145 26/123 

Gudstjenester/Kirkelige handlinger 50/485 49/547 24/200 23/163 

 

Institusjonspresten er brukt til veiledning i hjemmesykepleien ved krevende pasientoppdrag. Hun er med 

i kommunens Etiske råd, der kommunens innbyggere kan melde saker innenfor helse og omsorg, og få 

en uttalelse om et etisk dilemma. Institusjonspresten underviser helsepersonell, og hun veileder 

gruppeledere i kommunens etikkarbeid. 

                                                           
8 Antall samlinger/antall deltakere 
9 Institusjonspresten har permisjon i 50 % i perioden 21.10.2019-21.4.2020 
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Menighetsbarnehagene i Asker 

Asker kirkelige fellesråd har tre menighetsbarnehager: Holmentoppen, Østenstad og Engelsrud 

(Vardåsen). Menighetsrådene eier og driver barnehagene - fellesrådet ivaretar arbeidsgiveransvaret.  

 

Fra 2018 har barnehagene felles barnehageleder. Barnehagene samarbeider tett med Asker kommune. 

Formålet er bevare de små barnehagenes fortrinn, som trygge og gode barnehager med utvidet kristen 

formålsparagraf. Samtidig ønsker menighetsråd og fellesråd å utvikle barnehagene pedagogisk og med 

en hensiktsmessig administrativ plattform. God barnehagehverdag skaper godt omdømme, og bidrar til 

å sikre og utvikle drift av menighetsbarnehagene.  

 

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 

lørdagsklubben 40 år! 

 

Eiendomsoverdragelser fra kommune til kirke 
1.1.2017 ble Den norske kirke løsrevet fra staten, men vi arbeider som før tett og nært med kommunen 

og til tjeneste for Askers befolkning.  

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

eiendommer fra Asker kommune til Asker kirkelige fellesråd. Partene ble i møte 7.6. enige om et felles 

forslag til avtale om overdragelse av kirkelige eiendommer. Dette er følgelig en viktig milepæl i en 

prosess som har pågått hele 2000-tallet. Kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum ledet kommunens 

delegasjon i møtene. Fra fellesrådets side deltok Ole-Johnny Yggeseth (Heggedal), Anders Mikelsen 

(Asker) og kirkesjefen. En samlet gruppe anbefaler avtaleforslaget, som ble godkjent av Asker kirkelige 

fellesråd og Asker kommunestyre og senere signert av ordfører og fellesrådets leder. 

Asker kirkelige fellesråd er tilfreds med omfanget av grunneiendommer og bygninger. Vi er tilsvarende 

tilfreds med at vi i dialogen med kommunen har klart å komme fram til et avtaleforslag som er tydelig 

tuftet på kirkelovens og gravferdslovens bestemmelser om eiendomsrett og forvaltning av kirkelig 

eiendom. 

Kirkegård og gravferd i Asker 
I 2019 ble det i Asker forrettet 324 seremonier. 79 % av de døde ble kremert (2018: 82 %).  

Legat- og stellavtaler øker gradvis. I 2010 var antallet 1 013. I 2019 er antallet 1 289,en økning på 27 % 

de siste 9 årene. Avdeling for kirkebygg og gravferd har i 2019 gjennomført i overkant av 80 andre 

oppdrag for pårørende, slik som hjelp til å rette gravstøtter.  

 

Investeringer i 2019 og pågående prosjekter: 

 Fornyelse av traktor, arbeidsbil og stor gressklipper 

 Skiftet jordmasser i flere felt på Østenstad kirkegård 

 Utført mulighetsstudie for Vardåsen urnelund 
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 Forberedelser til bygging av ny driftsbygning ved Asker kirkegård (2019-2021) 

 Innledende møter med Asker kommune for å forberede ny gravplass for Asker på Åstad (2027)  

Kirkelige bygg  
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 

2019 spesielt arbeidet med: 

Asker kirkested 

 Innledet arbeidet med reparasjon av innvendig mur, prøvemalt felt i vegg innvendig, prøvefelt 

med rengjøring av tak, reparert skader i dekorasjonsmaling i tak og forberedt oppussing av 

dåpssakristi  

 Innledet prosjekt for nytt HC WC og ny innvendig trapp til galleri 

 Plan for nødvendig utbedring av kirkeorgel (2020) 

 Nytt teppe og tekstiler i alterring 

 Reparert fasadebelysning etter lynnedslag 

 Asker kommune ferdigstilte rehabilitering av Askertun menighetshus 

 Askertun: nytt A/V-anlegg og akustiske plater i tak i møtesal 

 Asker kapell: innredet og tatt i bruk nytt kirkegårdskontor 

Holmen kirke 

 Reparert takrenner, beslag og nedløp i mellomtak 

 Reparert heis 

 Reparert varmekabel i barnehage 

 Kjøp av piano (brukt) 

Heggedal kirke 

 Bygget og innviet nytt pipeorgel 

 Lagt om utvendig tak på hele kirken 

 Nytt A/V-anlegg 

 Beskjært og felt trær og ryddet vegetasjon rundt kirken 

 Reparert skader utvendig kirketrapp 

 Bygget ny avfallsbod 

Vardåsen kirke 

 Trukket og koplet fiberkabel for data til kirkebygget 

 Varmekabler i utvendig trapp 

 Skiftet rømningsdør i Under-etasjen 

 Diverse el-arbeider i Under-etasjen 

 Diverse reparasjoner av gulv, vindu og fliser 

 Skiftet sentralenhet i lydanlegg 



Side 19 av 29 
 

 Etter flere år med vannlekkasjer har Asker kirkelige fellesråd i samarbeid med Asker kommune 

innledet et prosjekt for omlegging av utvendig tak. Kommunestyret har i 2019 bevilget 22 mill. 

kroner til formålet. Det nye taket skal etter foreløpig prosjektplan være på plass i 2021. 

Østenstad kirke 

 Ny belysning møterom, søndagsskolerom og kjøkken 

 Diverse el-arbeider 

 Utbedret defekt varmestyring i menighetssal 

 Maling av vinduer, dører m.m. påbegynt  

 Solskjerming av kontorer påbegynt 

 Trefelling mot bebyggelse i Gudolf Blakstadsvei 

Gatekapellet  

 Strømtilførsel reparert og utvendig og innvendig belysning tilkoplet 

Andre prosjekter under planlegging 

 Nybygg for Kirkens feltarbeid på Askerholmen (2021-22) 

 Omlegging av tak i Vardåsen kirke (2020-2021) 

 Ny driftsbygning på Asker kirkegård (202-2021) 

 Ny urnelund ved Vardåsen kirke (2023) 

 

Menighetsprestene i Asker 

Asker prosti ligger i Oslo bispedømme, og utgjør bispedømmets vestligste område. Det var i 2019 tolv 

prestestillinger i Asker, og disse hører til en annen arbeidsgiverlinje enn de ansatte i Asker kirkelige 

fellesråd. Menighetsprestene i Asker prosti er tilsatt i Oslo bispedømmeråd. Biskopen har 

tilsynsmyndighet for de kirkelig ansatte i begge linjer, og i tillegg arbeidsgivermyndighet for 

menighetsprestene.  

 

Menighetsprestene i Asker var i 2019 i sitt siste år tilknyttet «gamle» Asker prosti. Ved årsskiftet 

2019/2020 ble Asker prosti endret på samme måte som Askers kommunegrenser. Røyken og Hurum 

utgjorde to av tre kommuner i Lier prosti, og ble formelt innlemmet i Asker prosti, mens den resterende 

delen av Lier prosti, som var likt med Lier kommune, ble tilført et utvidet Drammen prosti. 

 

I 2019 var det i Asker fem sokneprester, fire kapellaner, én seniorprest, én 

prostesaksbehandler/seniorprest og prosten. Berit Øksnes gikk av etter ti år som prost 31.1.2019, for å 

bli sokneprest i Rokke og Halden. Tor Øystein Vaaland ble ny prost fra 1.2.2019, etter fem år som 

sokneprest i Asker sokn.  

 

Menighetsprestene skal etter tjenesteordningen «forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent 

liv fremmes i menighetene». De viktigste oppgavene er å holde forordnede gudstjenester, samt forrette 

kirkelige handlinger som gravferd og vigsler. En betydelig del av prestens arbeidshverdag er å møte 

sørgende, og legge til rette for bisettelser og begravelser som hjelper den enkelte til å stå i sorgen og gå 
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videre i sine liv. Prester utfører også dåps- og konfirmasjonsopplæring, utøver sjelesorg og veiledning, 

går med dødsbud, reiser i soknebud og besøker syke. Prestetjenesten kan i tillegg åpne for oppgaver 

som den enkelte prest ved sine interesser eller ferdigheter løfter frem i sokn eller prosti.  

 

Det er stor tilslutning om gudstjenestene i Asker. Samtidig føres kontinuerlige samtaler både i 

presteskapet og i kirkestaber, om hvordan gudstjenester best kan utvikles og oppfattes som livsnære og 

åpnende for flere mennesker, og ikke bare for dem som kjenner gudstjenestens kodespråk godt fra før.  

 

I tillegg til menighetsprestene, er det i Asker også fem prester med andre arbeidsgivere. I fellesrådet var 

det i 2019 to prester tilknyttet Kirkens feltarbeid og én prest med sykehjemmene som 

hovedarbeidsområde. To prester er dessuten ansatt i det regionale helseforetaket Viken og gjør tjeneste 

på Blakstad sykehus. Disse deltok på linje med menighetsprestene på de ukentlige samlingene for 

prestene som fant sted i Vardåsen kirke hver tirsdag morgen.  
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Del 4 HURUM KIRKELIGE FELLESRÅD (til 31.12.2019) 

Virksomhet og statistikk 

Statistikken er samlet for de tre soknene Kongsdelene, Hurum og Filtvet/Tofte. Ved endring av 

soknegrenser er inndelingen fra 1.1.2020 Nordre Hurum og Søndre Hurum.  

 

Hurum kirkelige fellesråd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall medlemmer av Den norske kirke 10 7 119 7 052 6 963 6 856 6 799 6 727 

Medlemmer av kirken i % av befolkningen 76 74,9 73,6 72,6 71,4  

Besøk i kirkene i snitt per uke11      289 

Deltakere i gudstjenester 5 496 5 330 5 759 5 339 4 304 4 597 

Gravferder i kirker og kapell i Hurum 74 81 80 72 77 68 

Kirkelig gravferd i % av antall døde  92,5 101,2 93 92,3 82,8  

Antall dåp i de 4 kirkene 44 50 46 41 38 40 

Døpte i % av fødte hjemmehørende i Hurum 51,8 72,5 63,2 43,8 42,5  

Antall konfirmerte 70 52 63 52 57 54 

Antall konfirmerte i % av årskull 50,4 45,6 48,1 42,6 44,5  

Kirkelige vielser i Hurum12 28 27 19 21 25 10 

 

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

telleukene i 2019. 

 

 Uke 10 Uke 36 Uke 49 Sum Snitt 

Barn under 13 år      

Konfirmanter 40 26 16 82 27 

Annet ungdomsarbeid      

Voksne13  23 27 50 17 

Familiesamlinger  53  53 18 

Pensjonister og diakonale grupper  21 42 63 21 

Gudstjenester  46 333 63 442 147 

Gravferder 63 58 50 171 57 

Andre konserter og kulturarrangement      

Samtaler og kontorbesøk (9a) 4  2 6 2 

Samtaler og kontorbesøk (9b)      

Sum 153 514 200 867 289 

 

                                                           
10 I antallet medlemmer er også medregnet tilhørige, det vil si barn under 18 år, der minst en av foreldrene er medlemmer av 
Den norske kirke.  
11 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 korrekt bilde som mulig. Noen av årene faller konfirmasjonsgudstjeneste i en 
telleuke for noen av menighetene. 
12 Medregnet borgerlig vielse med kirkelig velsignelse av ekteskap      
13 Konserter i de aktuelle ukene er medregnet. 
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Hurum kirkelige fellesråd - sammensetting og møter i 2019 
 

Fra menighetsråd Medlem Vara 

Kongsdelene Elisabeth Fosen Marianne Arctander 

 Henrik Thrana Kristin Vold 

Hurum og Filtvet/Tofte Ole Morten Furua Rødby Jenny Stokke 

 Elin C. Volden Drijfhout Dag Berntsen 

Biskopens representant Ellem Martha Blaasvær Ragnar Elverhøi 

Kommunens representant Morten Sandnes Per Ståle Heimdal 

Administrasjon Kirkeverge Øyvor Sekkelsten 

til 30.6.2019, deretter kirkesjef 

John Grimsby 

 

 

År Antall møter  Antall fellesmøter med 

menighetsrådene  

Antall saker  

2014 Ingen data 14   

2015 4 (f.o.m.1.9.) 0 76 

2016 8 0 115 

2017 9 0 112 

2018 8 0 100 

2019 6 0 42 

 

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) har bestått av Morten Sandnes, Elin Drijfhout, Ragnar Elverhøi, 

Unni Fadum og kirkeverge Øyvor Sekkelsten. I 2019 har den kirkelige fellesnemndas tilsettingsutvalg 

etter fullmakt overtatt administrasjonsutvalgenes funksjon i tilsettingssaker. KAU har i 2019 ikke hatt 

møter men behandlet en sak  pr. e-post.  

 

Ansatte i Hurum kirkelige fellesråd  
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 Hurum har inntil 31.12.2019 

hatt Hurum kirkelige fellesråd som sin arbeidsgiver og kirkevergen i Røyken og Hurum som daglig leder.  

Antall årsverk (finansiering) 2015 2016 2017 2018 2019 

Hurum kirkelige fellesråd (Hurum kommune) 4,1 3,1 3,4 3,4 3,4 

Statsbudsjettet (trosopplæring og kateketer) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 

Menighetene (egen finansiering) 0 0 0 0 0 

Prester med tjenestested Hurum (TBD) 2 2 2 2 2 

Samlet 6,6 5,6 5,9 5,9 6,1 

 

 

  

                                                           
14 Samarbeidsavtalen mellom Hurum og Røyken kirkelige fellesråd trådte i kraft 1.9.2015 
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Økonomi 

Driftsregnskapet for 2019 viser sum driftsinntekter på kr. 7.143.047 og kostnader på kr. 6.808.340. Det 

gir et netto driftsresultat med et mindreforbruk på kr. 337.553. Etter finansielle disposisjoner og 

avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat med et mindreforbruk på kr. 389.600. 

Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak at det ble foretatt en opprydning innen gravferdsområdet og 

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. 

Investeringsregnskapet viser et forbruk på kr. 4.469.732. 

Kirkegård og gravferd i Hurum 

I 2019 ble det i Hurum forrettet 69 seremonier. 61 % av de døde ble kremert. Se for øvrig 

gravferdsstatistikkene annet sted i årsrapporten. 

Det var i 2019 60 legat- og stellavtaler på kirkegårdene i Hurum. 

Det er 2019 skiftet jordmasser på minnelunden på Kongsdelene kirkegård 

Merkostnad lovpålagte tjenester – udekket av Hurum kommune 2018 

Det er en kommunal plikt å finansiere gravferdsforvaltningen. Kr. 413 177 av merforbruket i Hurum 

kirkelige fellesråd i 2018 var knyttet til de lovpålagte tjenestene. Hurum kommune vedtok i 2019 å dekke 

faktiske kostnader for 2017 og korrigerte samtidig budsjettet til faktiske kostnader for 2019. Asker 

kirkelige fellesnemnd anmodet Hurum kommune om ekstra tilskudd til å dekke underskuddet som 

gravferdsdriften påført fellesrådet i 2018. Hurum kommune avviste dette, med henvisning til at 

kommunen manglet penger og ny kommune måtte ta stilling til kravet. 

Asker kirkelige fellesråd har senest 13.1.2020 anmodet Asker kommune om å dekke det nye 

fellesrådets etterslep fra gravferdsdrift i Hurum på kr. 413 177. I en allerede krevende budsjettsituasjon 

vil tap av tilskudd til faktiske kostnader for lovpålagte tjenester bli tungt for det nye fellesrådet. 

Kirkelige bygg i Hurum 
I tillegg til fortløpende vedlikehold har kirkevergen i samarbeid med menighetsråd og kirkelige 

venneforeninger i 2019 spesielt arbeidet med: 

Kongsdelene kirke 

 Forberedt omfattende restaureringsarbeider som blir påbegynt 10.2.2020: skifte gulv i kor, 

utbedre råteskader i vegg, etablere brønnpumpe for uttrekk av vann under kor, ny 

kabelframføring for varmeanlegg, oppgradere varmeanlegg og etablere ny varmestyring, male 

gulv i skipet, retusjere malingsavskalling vegger og benker (2,4 mill. kroner). 

 Utbedret råteskader i utvendig vegg (dekket av venneforening) 
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Hurum middelalderkirke 

 Arbeidet med etappevis reparasjon av råteskader i takstol og omlegging av tak er videreført.  

Skipets tak med renner og beslag er i sin helhet ferdigstilt. 

 Utført strakstiltak for nødvendig feilretting på kirkens slokke- og brannalarmanlegg, samt 

utarbeidet komplett prosjektprogram foristandsettelse av kirkebygningen iperioden 2020-2027.  

 Erstattet panelovner 

 Forberedt neste etappe i restaureringsarbeidet (2020): prosjektere drenering, forprosjekt 

vegger/murverk, reparere råteskader i takstoler i kor, legge om tak og beslag i kor og apsis, 

reparere spirfeste og legge om tak på tårn, reparere og kalke utvendig østgavl av skipet, samt 

strakstiltak elanlegg, kabelframføring og varmestyring. Det er mottatt tilsagn fra Riksantikvaren 

på kr. 900 000 i tilskudd til arbeidene i 2020 

 Hurum kirkestue: diverse vedlikeholdsarbeid i samarbeid med menighetsråd og Hurum kirkes 

venneforening 

Holmsbu kirke 

 Fullført anlegg for ny vannforsyning til planlagt sprinkleranlegg i kirken, og samtidig etablert ny 

avløpsledning til nytt servicebygg og el-inntak til kirkens varmeanlegg. Det er utført enkelte 

mindre tilpasninger, slik at andre kan kople seg til ny vannledning. Så langt har fellesrådet 

fakturert anleggsbidrag på kr. 328 000. 

 Ny varmestyring kirkerom og strakstiltak på el- og varmeanlegg. 

 Ryddet vegetasjon rundt kirkestedet for å åpne opp og gi luft til bygningene (delvis dekket av 

Foreningen for vern av Holmsbu kirke) 

 Forberedt neste etappe i restaureringsarbeidet (2020): avløp til nytt servicebygg, servicebygg 

(trinn 1: teknisk rom), forsyningsgrøft og rørinnlegg til kirke, installere sprinkleranlegg, 

oppgradere el-inntak. Ny hovedtavle (trinn 1 i teknisk rom), oppgradere varmeanlegg og 

framføre kabel til kjeller (3 mill. kroner)  

Filtvet kirke 

 Malt kirken utvendig (dekket av Filtvet kirkes venneforening) 

 Ny parkeringsplass 

 Samarbeid med Hurum kompetansesenter om vedlikehold og renhold. Deltakerne får arbeids- 

og språktrening. 
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DEL 5 RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD (til 31.12.2019) 

Røyken kirkelige fellesråd har i 2019 hatt store og spennende utfordringer. I tillegg til å forberede 

sammenslåing med fellesrådene i Hurum og Asker, har kirken i Røyken også forberedt overgang til nytt 

prosti og nytt bispedømme. Å etablere bruk av nye Teglen (2018) sammen med kommunen, etablere 

nye ansvarslinjer og ta imot en helt ny enhet (Fellestjenester), er andre oppgaver hvor ansatte og 

frivillige i Røyken har vist evne og vilje til å finne gode løsninger og utnytte de nye mulighetene.   

Virksomhet og statistikk 
Statistikken er samlet for de tre menighetene Slemmestad og Nærsnes, Åros og Røyken. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sum medlemmer og tilhørige 15 358 15 354 15 325 15 485 15 345 15 056 

Medlemmer av kirken i % av befolkningen 73,0 71,4 69,9 68,8 68,8 

Besøk i kirkene i snitt per uke15 1 535 

Deltakere i gudstjenester 14 225 14 279 14 140 11 872 13 357 12 731 

Gravferder i kirker og kapell i Røyken 115 122 103 115 89 129 

Kirkelig gravferd i % av antall døde 82,1 90,4 86,6 81,6 68,5 

Antall dåp i de 5 kirkene 118 117 117 85 102 74 

Døpte i % av fødte hjemmehørende i Røyken 50,2 48,3 49 47,5 43,9 

Antall konfirmerte 139 165 146 127 101 123 

Antall konfirmerte i % av årskull 52,1 52,7 45,1 47,0 36,7 

Kirkelige vielser i Røyken16 26 23 22 22 22 10 

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

2019 Uke 10 Uke 36 Uke 49 Sum Snitt 

Barn under 13 år 130 54 394 578 193 

Konfirmanter 248 104 352 117 

Annet ungdomsarbeid 32 20 52 17 

Voksne17 158 64 307 529 176 

Familiesamlinger 53 56 71 180 60 

Pensjonister og diakonale grupper 25 37 34 96 32 

Gudstjenester 184 1 515 219 1 918 639 

Gravferder 157 277 434 145 

Andre konserter og kulturarrangement 260 196 456 152 

Samtaler og kontorbesøk (9a) 6 2 8 3 

Samtaler og kontorbesøk (9b) 2 2 1 

Sum 1 253 2 107 1 245 4 605 1 535 

15 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 korrekt bilde som mulig. Noen av årene faller konfirmasjonsgudstjeneste i en 
telleuke for noen av menighetene. 
16 Medregnet kirkelig velsignelse av ekteskap etter borgerlig vielse. 
17 Konserter i de aktuelle ukene medregnet. 
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Røyken kirkelige fellesrådets sammensetting og møter i 2019 

Fra menighetsråd Medlem Vara 

Røyken Åge Sjåfjell Hildur Vasskog Lund 

Anniken Mjøen Haraldsen 

Dagfinn Vespestad (permisjon) 

Slemmestad/ Nærsnes Gunnar Volden Arne Vadseth 

Cecilie Tingdal Tune Alise Narjord Thue 

Åros Geir Ådnanes Wenche Wickmann 

Børre Jan Solstad Oddgeir Frøysak 

Biskopens representant Ellen Martha Blåsvær 

Røyken kommune Åge Rasmussen Lasse Narjord Thue 

Administrasjonen Øyvor Sekkelsten til 30.6, 

deretter John Grimsby 

År Antall møter Antall fellesmøter med 

menighetsrådene  

Antall saker 

2014 10 0 142 

2015 7 0 109 

2016 8 0 131 

2017 9 0 150 

2018 11 0 158 

2019 6 0 62 

Fellesrådets arbeidsutvalg har bestått av Geir Ådnanes, Åge Rasmussen, Ellen Martha Blåsvær og 

Øyvor Sekkelsten/John Grimsby. RKF AU har hatt 6 møter i 2019.  

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) har bestått av Geir Ådnanes, Åge Rasmussen, Ellen Martha 

Blåsvær, Annette Nordmo, Stian Fossli og Øyvor Sekkelsten/John Grimsby. I 2019 har den kirkelige 

fellesnemndas tilsettingsutvalg etter fullmakt overtatt administrasjonsutvalgenes funksjon i 

tilsettingssaker. KAU har derfor ikke hatt møter i 2019. 

Ansatte i Røyken kirkelige fellesråd 
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 Røyken har inntil 31.12.2019 

hatt Hurum kirkelige fellesråd som sin arbeidsgiver og kirkevergen i Røyken og Hurum som daglig leder. 

Antall årsverk (finansiering) 2015 2016 2017 2018 2019 

Røyken kirkelige fellesråd (Røyken 

kommune) 11,7 12,2 12,3 11,3 10,8 

Statsbudsjettet (trosopplæring og kateketer) 3,6 4,5 4,7 4,7 4,5 

Menighetene (egen finansiering) 0,4 0,4 

Prester med tjenestested Røyken (TBD) 3 3 3 3 3 

Samlet 18,3 19,7 20,4 19,4 18,3 
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Økonomi 

Driftsregnskapet for 2019 viser sum driftsinntekter på kr. 18.428.703 og kostnader på kr. 17.845.591. 

Det gir et netto driftsresultat med et mindreforbruk på kr. 488.825. Etter finansielle disposisjoner og 

avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat med et mindreforbruk på kr. 392.299. 

Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak at det ble foretatt en opprydning innen gravferdsområdet og 

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. 

Investeringsregnskapet viser et forbruk på kr. 3.215.340. 

Kirkegård og gravferd i Røyken 

I 2019 ble det i Røyken forrettet 129 seremonier. 61,53 % av de døde ble kremert. Se for øvrig 

gravferdsstatistikkene annet sted i årsrapporten. 

Det var i 2019 103 legat- og stellavtaler på kirkegårdene i Røyken. 

Kirkelige bygg i Røyken 
I tillegg til fortløpende vedlikehold har kirkevergen i samarbeid med menighetsråd og kirkelige 

venneforeninger i 2019 spesielt arbeidet med: 

Åros kirke 

 Enklere atkomst til toalett for bevelseshemmede

Røyken kirke 

 Reparasjon og tjærebehandling av tårntak, maling av klokkestue og ettersyn av taktekking og

beslag.

 Forprosjekt for ny utvendig overflatebehandling av kirkens murverk og vegger, med ulike

materialer og farger.

 Etappevis kjemisk malingsfjerning på yttervegger, samt utført restaurering av murverk med

fugereparasjon av skipets nordvegg og østgavl. Arbeidene fortsetter i 2020.

Teglen 

 I samarbeid med Asker kommune: Reklamasjon og innledet erstatningssak knyttet til

vanninntrenging, fuktskader og forsinkelser

 Forberedt løsning for å holde fugler ute fra kirketårn og kirkeklokker

Slemmestad kirke 

 Etablere avfalls- og redskapsbod (frivillige)

 Trukket om stoler (frivillige)

 Slemmestad kapell: rengjort utvendig mur
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Nærsnes kirke 

 Utbedret skader i tak og takrenner (ikke fullført) 

 Fjernet trær og vegetasjon inn mot kirkebygget 

 Etablert kirkesti fra parkeringsplassen 

  




	2019 AKF RKF HKF AKFN Årsrapporter Godkjent og signert Signatur
	2019 AKF RKF HKF AKFN Årsrapporter Godkjent og signert
	2019 AKF Årsrapport Versjon 02 22 AH
	Scan_20200306_152822




