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Møtebok 
for 

Asker kirkelige fellesråd 
 

Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 
Sted: Heggetun  

 

 

Fremmøtte: 
ANNEMOR ONARHEIM Kommunal representant  

INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD Nestleder  

NILS INGE HAUS Leder  

BJØRN ANDREAS SCHWENSEN Medlem  

KJELL VIDAR JØRGENSEN Medlem  

BERIT ØKSNES Geistlig representant  

BRIT ANDENÆS Varamedlem Asker  

 

Fra administrasjonen 

Maud Kari Berntsen Personalsjef 

Arne Eggen Kirkesjef 

 

 
Forfall: 
HÅVARD SPORASTØYL Medlem  

 

 

Saker behandlet på møtet: 
 

AKF  51/2013  Innkalling, saksliste og referatsaker 

AKF  52/2013  Strategiplan for Asker kirkelige fellesråd 

AKF  53/2013  Søknad om orgel i Heggedal og Vardåsen kirker 

AKF  54/2013  Kommuneplan for Asker 2014-2026 - høring 

AKF  55/2013  Handlingsprogram 2014-2017 

AKF  56/2013  Orienteringssaker 2013 

AKF  57/2013  Møte med Heggdal menighet 

AKF  58/2013  Konstituering av AKF 2011-2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asker, den 17. oktober 2013 

 

 

 

 

Underskrifter: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.  
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AKF  51/2013 Innkalling, saksliste og referatsaker 
 
UTREDNING 
Referatsaker: 

 Rapport Påske og Pasjon 2013 av 9. oktober tas til etterretning 
 
 
 
VEDTAK 
Sakliste og møteinnkalling godkjennes. 
Møtebok for 19. september 2013 godkjennes 
Referatsaken tas til etterretning 
 
 
 
 
AKF  52/2013 Strategiplan for Asker kirkelige fellesråd 
 
UTREDNING 
Saksdokument:  Strategiplan Asker kirkelige fellesråd -  utkast okt 2013 
   Årshjul for Asker kirkelige fellesråd - utkast okt 2013.  
 
Arbeidsgruppen bestående av Ingrid Tellsgård, Berit Øksnes og Arne Eggen 
fremlegger et utkast til strategiplan og årshjul for arbeidet i Asker kirkelige fellesråd.  
 
Strategiplanen er basert på § 14 i Kirkeloven, en paragraf som er uttømmende for å 
beskrive fellesrådets mandat og oppgaver. Planen skal så videre utmyntes i en 
handlingsplan og et årsprogram. Et årshjul er beskrevet med de punkter som mer 
eller mindre allerede er innarbeidet. 
 
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar strategiplan 2013- 2017 som grunnlag for en 
handlingsplan for de kommende årene.   
 
 
MØTEBEHANDLING 
Oppsummering fra diskusjonen: 
Asker kirkelige fellesrådet ønsker å arbeide videre med å legge til rette / stimulere til 
spesifikke fokusområder. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd vedtar strategiplan 2013- 2017 som utgangspunkt for en 
handlingsplan for de kommende årene.   
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AKF  53/2013 Søknad om orgel i Heggedal og Vardåsen kirker 
 
UTREDNING 
Saksdokumenter: 

 Brev fra Heggedal menighetsråd av 12. juni 2013. 

 Protokoll Heggedal menighetsråd sak 21/13: Nytt orgel i Heggedal.  

 Rapport fra Heggedal menighets orgelkomité. Mai 2013.  
 
Saken var også til foreløpig behandling i AKF sak 47/2012 hvor vedtaket lyder: 
 "Asker kirkelige fellesråd gir menighetsrådene i Heggedal og  Vardåsen inntil 
50 000 kr hver til utredning av 2 orgelkonsepter, både et mekanisk og et elektronisk 
alternativ." 
 
Rapporten foreligger og tilrår at menighetsrådet gjør vedtak om at orgelet erstattes 
med et nytt pipeorgel. Heggedal menighetsråd vedtok deretter at de "ønsker at det 
gamle pipeorgelet skiftes ut med et nytt pipeorgel så snart som mulig".  
 
Heggedal menighetsråd ber på denne bakgrunn om at Asker kirkelige fellesråd påtar 
seg arbeidet med utskifting av orgelet så raskt som mulig.  
 
Vurderinger. 
At orgelet som står der i dag trenger en avløsning er hevet over tvil. Kostnaden er av 
komiteen anslått til 2,5-3 mill NOK, og at menigheten selv bidrar med  "en ikke 
ubetydelig andel av kostnaden".  Erfaringen av en tilsvarende situasjon fra Holmen 
kirke for få år siden tilsier at en egenfinansiering ikke kan estimeres til særlig mer enn 
500- 800 tusen kroner.  Finansieringsbehovet annet steds fra må altså anslås til 2 
mill kr.  
 
Nytt orgel i Heggedal kommer samtidig med ønsket og behovet for nytt orgel i 
Vardåsen kirke. En tilsvarende prosess der resulterte i et ønske om mekanisk 
pipeorgel på 25 stemmer, grovt prisanslått til 5 mill kr. Om en her tør anslå 
egenfinansieringen til 1 mill kr, vil det bli et eksternt finansieringsbehov på 4 mill kr, 
eller til  6 mill kr for begge prosjektene til sammen. Dette estimatet må oppfattes som 
et minimum.  
 
Kirkesjefen finner det vanskelig å fremme denne saken for Asker kommune i 
nåværende situasjon. Det er andre store pengekrevende prosjekter som samtidig må 
tas med i en vurdering og prioritering.  
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar å vurdere nytt orgel i Heggedal sammen med andre 
investeringssaker når budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2017 vedtas.  
 
 
MØTEBEHANDLING 
Asker kirkelige fellesrådet takker orgelkomiteene i Heggedal og Vardåsen for god og 
grundig jobb. Samtidig ser man det som umulig å fremme begge prosjektene 
samtidig overfor kommunen. Asker kirkelige fellesråd har derfor behov for et enda 
bedre grunnlag for å prioritere orgelsakene opp mot hverandre og opp mot andre 
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saker. Kirkesjefen skriver et brev til menighetene og ber om ytterligere opplysninger 
om finansiering og prioritering.  
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen sende brev til Heggedal og Vardåsen 
menighet. Endelig prioritering vil bli fortatt i forbindelse med behandling av budsjettet 
for 2014.  
 
 
 
 
AKF  54/2013 Kommuneplan for Asker 2014-2026 - høring 
 
  
VEDTAK 
Saken utsettes til neste møte 21. november 2013. Høringsfristen er 2. desember.  
 
 
 
AKF  55/2013 Handlingsprogram 2014-2017 
 
UTREDNING 
Saksdokument 

 Handlingsprogram for Asker kommune 2014-2017.  

 Utkast til høringsuttalelse fra Asker kirkelige fellesråd.  
 
Det vises også til orientering på forrige fellesrådsmøte.  
 
 
INNSTILLING 
Asker kirkelige fellesråd vedtar høringsuttalelsen som fremlagt. 
 
 
MØTEBEHANDLING 
 
Fellesrådets fokus må i høringssvaret være å gi en tilbakemelding på hva som er 
foreslått for våre områder, og gi et tilsvar til de prosesser som politisk og 
samfunnsmessig pågår. 
 
Kirkesjefen vil sende svar innen fristen der det må fremgå at vi er glad for de 3 mill. 
som kommer til investering. Følgende saken foreslås i tillegg: 
 
Driftsbygning på Østenstad kirkegård, som nå ligger i planene for 2018 
Utredning av underetasje i Vardåsen 
Diakoni.  
 
 
VEDTAK 
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Asker kirkelige fellesråd ber kirkesjefen utforme høringsuttalelse i samsvar med 
diskusjonen. 
 
 
 
 
AKF  56/2013 Orienteringssaker 2013 
 
Asker:  
Novembermarked første lørdag i november.  
Gikk inn for ny salmebok på siste menighetsrådsmøte. 
Ny vikarsituasjon dersom sokneprest tar imot ny stilling. 
 
Østenstad: 
Besøk av prost og kirkesjef sist møte. Det fungerte veldig bra. 
I ferd med å bestille nye møbler, som et ledd i å oppgradere kirkestua. Kirkestua er 
mørk og man ønsker å lysne taket med maling.  
Julemesse i slutten av november 
 
Holmen:  
Er inne i kulturuke. Åpnet av ordfører Lene Conradi. Har hatt konsert, kunstutstilling 
og foredrag av Kjell Magne Bondevik 
 
Vardåsen: 
Fornøyd med at de har fått folk. 
Har uttalt seg om innstilling til ny kapellan.  
Til helgen er det OIK (overnatting i kirken) med 77 påmeldte barn og 30 ledere.  
Forbereder jubileumsfeiring i 2014, Vardåsen kirken er 10 år. 
Ønsker seg orgel i jubileumsgave 
 
Prosten: 
Sokneprest i Asker har fått ny jobb i Tangen menighet, Drammen prosti. 
I Holmen er det videre vikar for kapellan. 
Prosten refererte at hun hadde vært i Asker kommunestyre og snakket om Asker 
kirkes historie i et kvinneperspektiv.  
 
Kirkesjefen: 
Notat med status personalsaker ble delt ut og gjennomgått 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd tok orienteringene til informasjon 
 
 
 
 
AKF  57/2013 Møte med Heggdal menighet 
 
Fellesrådsmøtet startet i Heggedal kirke der daglig leder Marianne Solheim ønsket 
velkommen og demonstrerte varmeanlegget. Videre ble orgelet vist frem. 
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Heggetun ble presentert, og daglig leder fortalte om byggeprosessen. De er godt 
fornøyd med bygget, men ser at det er for lite. Menigheten har godt samarbeid med 
nærmiljøsentralen, og har egne sider i Heggedalsposten. Ønsker å være med nå 
som kommuneplanen sier at Heggedal er et satsningsområde og det planlegges nytt 
kulturhus. 
Sokneprest Anna Grønvik orienterte om gudstjenestearbeid og ungdomsarbeid. 
Fokus på ordinære gudstjenester, f.eks. å ha familiegudstjenester hyppigere. Knytter 
breddetiltak i trosopplæringen til gudstjenestene. Gudstjenester for folk flest. 
Tirsdag er ungdomsdag i Heggedal, 9 - 100 ungdommer møtes.  
Menighetsrådsleder Kjell Vidar Jørgensen orienterte om utfordringer fremover. Det er 
et sterkt engasjement fra de ansatte og det drives et stort og mangfoldig arbeid. 
Utfordring er strategiarbeid. Hva skal prioriteres opp og ned. Ansatte må legge til 
rette for frivillige som kan gjøre jobben. 
Hvor mange mennesker kommer til å sokne til Heggedal? Dikemarkutbygging.  
Alle tre mente at hovedutfordring/fokus oppsummert er: 
Hvordan ser det ut i fremtidens  Heggedal? 
 
 
VEDTAK 
Fellesrådet tar orienteringene til informasjon. 
 
 
 
 
AKF 58/2013 Konstituering av AKF 2011-2015 
 
UTREDNING 
Valg av vararepresentant til KAU 
Det viser seg at fellesrådet ikke har valgt vararepresentant til KAU. 
 
 
VEDTAK 
Asker kirkelige fellesråd velger Nils Inge Haus som varamedlem for Håvard 
Sporastøyl i Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) 
 
 
 
 
 
 


