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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

   
 
 

1 
 

Møteinnkalling  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.03.2021 kl. 17:00 

Møtested: På Teams 

Arkivsak: 19/00377 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf   48999904       eller e-post 
cf787@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra 
møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

9/21 21/00044-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

10/21 21/00044-2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2021 

Saker til behandling 

11/21 21/00046-1 Godkjenning av årsregnskap 2020 

12/21 21/00045-1 Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 

13/21 19/00164-11 
Valg av oppvarmingsmetode for Søndre Slagen kirke - jfr. 
sak 54/20 (møte 3.11.20) 

14/21 21/00009-6 
Forslag investeringsbudsjett 2021 og orientering om 
investeringer for årene 2022-2024 

15/21 21/00035-2 
Søknad fra Jan Brendalsmo om økonomisk tilskudd til 
utgivelse av bok om Tønsbergs middelalderkirker 

16/21 21/00044-3 Åpen post 

Orienteringssaker 

17/21 21/00044-4 Orienteringer 

 
 Tønsberg , 26.02.2021 
 
 
Petter Holm 
Leder 
 
 
Carsten Furuseth 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00044-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Forslaget er at innkalling og saksliste godkjennes 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 9/21 02.03.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00044-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2021 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 26.1.2021 
 

Saksframlegg 
Vedlagte protokoll ble sendt ut til møtende medlemmer for godkjenning på e-post 11.2.21. 
Ingen merknader kom inn til fristen m12.2.21. 
Minner om at alle innkallinger og protokoller siden Fellesrådets oppstart 26.11.2019 ligger 
på vår hjemme side - Klikk her! 
 
Du finner de nederst på siden. 
 
 

Forslag til vedtak 
Protokollen fra møte 26.1.2021 i Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 10/21 02.03.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 26.01.2021 kl. 17:00 
Møtested: På Teams 
Arkivsak: 19/00377 
  
Til stede:  Petter Holm (Tønsberg domkirke  menighetsråd), Thorvald 

Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre 
Slagen menighetsråd), Elin-Merete Fortuck (Slagen 
menighetsråd), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Anne 
Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal 
menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Marta 
Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg 
kommune), Carsten Furuseth (Tønsberg kirkelige fellesråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Henry Smidsrød (Sem menighetsråd) for Harald Rudland Larsen 

  
Forfall:   
  
Andre: Per Astrup Andreassen 
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møte 8.12.2021 2 

Saker til behandling 

3/21 Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP 3 

4/21 
Økonomisk støtte til de 9 menighetsrådene -oppfølging av sak 
11/20 (21.1.20) 

3 

5/21 Driftsbudsjett 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd 5 
6/21 Uravstemming lønnsoppgjør 2020 5 
7/21 Åpen post 6 

Orienteringssaker 

8/21 Orienteringer til møte 26.1.2021 7 
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Sted, 15.02.2021 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 1/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
Godkjenning av protokoll 

2/21 Godkjenning av protokoll fra møte 8.12.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 2/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Protokollen fra møte 8.12.20 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 
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Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Protokollen fra møte 8.12.20 godkjennes. 
 

 
Saker til behandling 

3/21 Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 3/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Tilbakeføringen fra KLP på ca. kr. 2 877 000,- skal bli stående på premiefondet 
(lukket) og brukes for å stabilisere premieinnbetalinger i kommende år. Slik 
ekstraordinær bruk av premiefondet skal vedtas av Tønsberg kirkelige fellesråd før 
det gjennomføres. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tilbakeføringen fra KLP på ca. kr. 2 877 000,- skal bli stående på premiefondet 
(lukket) og brukes for å stabilisere premieinnbetalinger i kommende år. Slik 
ekstraordinær bruk av premiefondet skal vedtas av Tønsberg kirkelige fellesråd før 
det gjennomføres. 
 

 

 

 

4/21 Økonomisk støtte til de 9 menighetsrådene -oppfølging av sak 
11/20 (21.1.20) 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 4/21 

 
Forslag til vedtak 
 
I 2021 skal 255 000 kroner gis som tilskudd til de 9 menighetsrådene i Tønsberg. 
Midlene skal fordeles prosentmessig etter antall medlemmer det er i hvert sokn. 

 
 
50% av tilskuddet blir utbetalt i april/ mai og resten i november. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

I 2021 skal 255 000 kroner gis som tilskudd til de 9 menighetsrådene i Tønsberg. 
Midlene skal fordeles prosentmessig etter antall medlemmer det er i hvert sokn. 
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50% av tilskuddet blir utbetalt i april/ mai og resten i november. 
 

 

5/21 Driftsbudsjett 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 5/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte budsjett som viser kostnader og inntekter på et overordnet nivå godkjennes 
som driftsbudsjett 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte budsjett som viser kostnader og inntekter på et overordnet nivå godkjennes 
som driftsbudsjett 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd. 
 

 

 

 

6/21 Uravstemming lønnsoppgjør 2020 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 6/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd stemmer JA ved denne uravstemningen vedrørende den 
nye fremforhandlede avtalen gjort av de sentrale parter. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd stemmer JA ved denne uravstemningen vedrørende den 
nye fremforhandlede avtalen gjort av de sentrale parter. 
 

 

7/21 Åpen post 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 7/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

Marta Botne orienterte om Covid-19 situasjonen i fellesrådsområdet. Tønsberg 
kommune innførte en ny forskrift lørdag 23.1 som førte til at dåpsgudstjenester og 
Åpen kirke arrangement ble avlyst.  
Det ble også orientert om et eget lystenningssted utenfor Søndre Slagen kirke i 
forbindelse med dødsulykken på Valløveien. Tillatelse til dette ble gitt av 
kommuneoverlegen. 
 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  
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Ingen 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

8/21 Orienteringer til møte 26.1.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021 8/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen vedtak skal fattes i denne saken. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen vedtak skal fattes i denne saken. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 133 21/00046-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Godkjenning av årsregnskap 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
I skrivende stund har vi ikke mottatt årsregnskapet for 2020. Dette vil bli ettersendt så fort 
det foreligger. De foreløpige tallene jeg har fått tyder på at det er et lite mindreforbruk som 
skyldes at vi ikke har hatt lønnsoppgjør i 2020 (ble ferdig i januar 2021), og vi har hatt lavere 
pensjonskostnader enn budsjettert.  
Etter at Fellesrådet har vedtatt årsregnskap og årsbudsjett går det til revisjon. Hvis det blir 
endringer etter revisjon vil Fellesrådet få det tilbake til ny behandling. Uansett om regnskap 
for drift og investering ikke ligger vedlagt ved utsendelse av denne saken så vil forslag til 
vedtak være det samme. 
 
 

Forslag til vedtak 
Årsregnskap for drift og investering godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 11/21 02.03.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 133 21/00045-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 
 
nye  
Årsmelding 2020 for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Saksframlegg 
Vedlagt er forslag til Årsmelding 2020 for «nye» Tønsberg kirkelige fellesråd. På grunn av at 
regnskap for drift og investering ikke er ferdig ved utsendelsen mangler det tall om 
regnskapene for 2020. 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte årsmelding 2020 for «nye» Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 12/21 02.03.2021 
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DEN NORSKE KIRKE  1 av 8 

Tønsberg kirkelige fellesråd Vår dato Vår referanse 

 26.02.2021 21/00045-2 
Vår saksbehandler   
Carsten Furuseth   

 

 
  

 
 

Årsmelding 2020 
 

 

 
For «nye» 

Tønsberg kirkelige fellesråd  
 

 
 
 

     Petter Holm      Carsten Furuseth 
Leder       Kirkeverge 
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1. Innledning 
Dette er årsmeldingen for «nye «Tønsberg kirkelige fellesråd for arbeidsåret 2020.  
1.1.2020 ble gamle Re kirkelige fellesråd og Tønsberg kirkelige fellesråd slått sammen til nye 
Tønsberg kirkelige fellesråd. Selv om det formelle kom på plass med nytt fellesråd og ny administrativ 
organisering, var planene at vi i 2020 skulle starte arbeidet med å slå sammen de ulike kulturene og 
«riste» de ansatte sammen. Vi vet hvordan det gikk. Korona pandemien slo til og stengte ned alle 
kirkelig aktivitet fra 12.mars. 2020 var året som startet med den store begravelsen i Domkirken da alle 
landets medier dekket begravelsen til Jahn Teigen 11.mars og som endte med billettsalg for julaften 
gudstjenestene. Et veldig annerledes år som Den norske kirke aldri har opplevd før.  
Ansatte har stått på for å ivareta smittevernet og sørget for at ingen av kirkens arrangement har vært 
årsak til smitteutbrudd. Særlig går tankene til kirketjenerne våre som har stått midt i arbeidet med 
vasking og desinfisering. Mange ansatte har opplevd frustrasjon over å ikke kunne drive sitt arbeid på 
normal måte, men de har vært kreative og vi har sett mye nytenkning. Gudstjenester har vært 
strømmet digitalt, konfirmasjonsundervisningen har vært digital og vi har gjennomført digitale 
jobbintervjuer. Mange ansatte har i 2020 for første gang deltatt på digitale møter og læringskurven har 
vært bratt. Håpet er at den nyvunne digitale kompetansen også kan brukes etter at pandemien er 
over og vi er tilbake i normal driftssituasjon. Vi behøver kanskje ikke kjøre bil til alle møter, kanskje vi 
kan ta det digitalt? Vi sparer tid og vi sparer miljøet. 
 
I punktene under fremkommer arbeidet i Tønsberg kirkelige fellesråd. Arbeidet i fellesrådet er basert 
på § 14 i Kirkeloven. Her står det at kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske 
oppgaver på vegne av soknet, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, 
fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. I 
tillegg har fellesrådet ansvaret for drift av gravplasser og gravkapell og er gravplassmyndighet for alle 
innbyggere i Tønsberg kommune og forvalter dette i henhold til Gravplassloven (nytt navn fra 
1.1.2021).  
 
2. Fellesrådet 
  
Nytt Tønsberg kirkelige fellesråd  
Alle de 9 menighetsrådene konstituerte seg i løpet av oktober måned 2019 og 27.november 2019 var 
det konstituerende møte i det nye Tønsberg kirkelige fellesråd. Denne konstitueringen gjaldt også for 
2020. 
Medlemmer Tønsberg kirkelige fellesråd 1.1.2020-31.12.2020 

Navn Funksjon Representerte Mer informasjon 

Petter Holm Leder Tønsberg menighetsråd  

Thorvald Hillestad Nestleder Våle menighetsråd  

Knut Vermund Kvilhaug Medlem Søndre Slagen 
menighetsråd 

 

Elin-Merete Fortuck Medlem Slagen menighetsråd  

Harald Rudland Larsen Medlem Sem menighetsråd  

Einar Kirkevold Medlem Ramnes menighetsråd  

Anne Gran Bore Medlem Fon menighetsråd  

Anastasi Zannas Medlem Undrumsdal menighetsråd  

Kari Frey Stokke Medlem Vivestad menighetsråd  

Marta Botne Medlem Biskopens representant  

Stine Næss Askjer Medlem Kommunal representant  

 
Det ble avholdt 7 møter i det nye fellesrådet og det behandlet 65 saker. 
 
 
Administrasjonsutvalget 2020 – valgt under sak 22/20 3.3.20. 
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Petter Holm Leder  

Thorvald Hillestad Nestleder  

Kari Frey Stokke Medlem  

Knut Vermund Kvilhaug Varamedlem  

Ellen Bjørheim Medlem  Arbeidstakerrepresentant 

Ingunn Lyngroth Medlem Arbeidstakerrepresentant 

 
Ingen møter avholdt i 2020. 
 
3. Ansettelser og personalsituasjon 
 
3.1 Diakoner/ Diakoniarbeidere 
Tonnie E. Steffensen ble tilsatt som Bydiakon i Tønsberg Domkirke menighet 1.8.2020. Denne 
stillingen hadde stått tom siden Hege Pytte sluttet 1.oktober 2019. 
Terje Evensen startet 1.11.2020 som diakoniarbeider og menighetsleder i Revetal menighet. Han 
overtok diakoniarbeiderstillingen etter diakon Ole A. Hafell som hadde gått over til annet diakonalt 
arbeid «Ung sorg» i Fellesrådet og menighetslederstillingen etter Nadine Vaagen som sluttet 
31.8.2020. 
 
3.2 Kantorer/ organister/ dirigenter 
Bjørn Vidar Ulvedalen (kantor Våle, Fon og Vivestad) sluttet 31.7.2020 og Marie Ying Schorpen 
startet som organist/ kantor 1.9.2020. Hun ble vigslet til kantor av biskop Atle Sommerfelt i Hvaler 
kirke. Sokneprest Jon-Geir Dittmann og kirkeverge Carsten Furuseth deltok som forbedere. 
Domkantor II, Nina T. Karlsen sluttet 1.desember (dirigent Domkoret). Kantor Svein Erik Tandberg 
gikk av med pensjon 31.12.2020. Han startet som kantor 1.3.1979.  
 
3.3 Kirketjener/ renholdere 
Anne M. Sørensen sluttet som renholder/ gravplassvikar 31.7.2929. Søndagskirketjenerne Johannes 
Askjer Kjær (Ramnes kirke) og Kristian Kvaal (Våle kirke) sluttet i juli/ august 2020. 
 
På grunn av korona restriksjoner har vi dessverre ikke hatt anledning til å ha avskjedsmarkeringer/ 
velkomstmarkeringer som vi pleier å ha i stabene. 
 
 
3.3 Oppstilling ansatte etter stillingstyper 
Bemanning pr. 31.12.2020 

Stilling Antall 
ansatte 

Årsverk Kommentarer 

Kantorer 8 6,7  

Kateket/ 
menighetspedagog/ 
trosopplærere 

8 6,7  

Diakon/ 
diakoniarbeidere/ 
menighetsleder 

4 3,6 
 

0,5 stilling er finansiert av kommunale midler. 2 
stillinger mottar tilskudd fra Tunsberg 
Bispedømmeråd. 

Kirketjenere  7 4,8  

Kirkegårdsarbeidere 6 5,6  

Driftsavdeling 3 2,9 0,7 stilling brukes som renholder i Solvangkirkens 
barnehage og Haugar barnehage. Fellesrådet 
sender faktura. 

Administrativt 
personale 

7 5,95  

Total sum 43 36,25  
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3.4 Ledelsen 
I 2020 har Tønsberg kirkelige fellesråds virksomhet hatt denne ledergruppen: 

Navn Avdeling/ tittel 

Carsten Furuseth Kirkeverge 

Per Astrup Andreassen Ass. Kirkeverge/ leder Administrasjonsteam 

Bent Hansen Avdelingsleder gravplass 

Jorun Borge Avdelingsleder bygg 

Irene L. Grytnes Avdelingsleder menighetsstab 

Ledergruppa samles hver 14 dag for gjennomgang av virksomheten. Avdelingsleder menighetsstab 
Irene L. Grytnes besøker alle 5 menighetsstaber etter tur, eller etter behov. 
 
4. Barnehagedrift i fellesrådsområdet. 
4.1. Tønsbergkirkenes barnehager AS 
Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100 % av aksjene i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Anne Ruth 
Jensen er daglig leder. Det var generalforsamlingen 11.6.2020 der årsregnskap 2019 og endring av 
åpningstider på Haugar barnehage ble vedtatt. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 
15.9.202o der følgende personer ble valgt som eierrrepresentanter i styret for Tønsbergkirkenes 
barnehager AS  
1. Leder: Petter Holm 
2. Styremedlem: Magne Bjørnereim 
3. Styremedlem: Eiril Mæs 
Varamedlem: Jorun Borge 
Enstemmig valgt ved akklamasjon. 
Dette valget gjøres av Tønsberg kirkelige fellesråd i egenskap av å være Generalforsamling 
for Tønsbergkirkenes barnehager AS (jfr. selskapvedtektene § 6) 
 
Tønsbergkirkenes barnehager AS består av Semsløkka barnehage, Solvangkirkens barnehage og 
Haugar barnehage. Fellesrådet er generalforsamling og den ble avholdt 11.6.2019 i forkant av 
ordinært fellesrådsmøte. Semsløkka er en 4-avdelings barnehage med 96 plasser. Solvangkirkens 
barnehage er en 5 avdelings barnehage med plass til 72 store barn. Haugar barnehage er en 2 
avdelings barnehage med 42 plasser og 33 barn. 
 
4.2 Brekke Naturbarnehage 
Barnehagen er et eget AS som eies av Slagen menighetsråd. De holder til på Brekke 
menighetssenter. 
 
4.3 Generelt 
Tønsbergkirkenes barnehager har laget egen plan for den utvidede kristne formålsparagrafen. Planen 
inneholder et årshjul der det er lagt opp til ulike aktiviteter som å bli kjent med lokal kirkene, repr. fra 
kirken har bibelfortellinger, julevandringer, julegudstjenester, påskevandringer og påske- og 
pinsegudstjenester.  
 
5. Økonomi 
I denne årsmeldingen er økonomien til Tønsberg kirkelige fellesråd omtalt. Økonomien til 
Tønsbergkirkenes barnehager AS er ikke omtalt. Det henvises til eget regnskap og årsmelding.  
 
5.1. Driftsregnskap 
Driftsregnskapet har et mindreforbruk på kr. XXX XXX,- i 2020. 
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5.2 Investeringsregnskap 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. X XXX XXX,- Dette er i sin helhet finansiert 
slik. 

Tekst Inntekter Utgifter 

Totalt finansieringsbehov   

Tilskudd fra kommunen   

Mva kompensasjon   

Fra driftsregnskap   

Bruk av diverse fond   

Sum   

Udekket   

Udekket i investeringsregnskap er da XXX XXX,-. Beskrivelse av hva som er gjort på de ulike bygg og 
kirkegårder er omtalt under pkt. 7.  
 
6. Gravplassvirksomhet 
Tønsberg kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Tønsberg kommune. I den rollen er fellesrådet 
livssynsnøytral og skal sørge for alle innbyggere. I rapporten kommer det fram at det har vært totalt 
405 (347 i gamle Tønsberg i 2019) gravlegginger på gravplassene i 2020. Fordelt på 171 
kistegravlegginger og 234 urnenedsettinger. Søndre Slagen kirkegård er den mest brukte 
gravplassen i kommunen. Kremasjonsprosenten i 2020 var på 57 % (i 2019 var den på 57 %).  
I gamle Tønsberg kirkelige fellesråd var kremasjonsandelen på 59% og i gamle Re kirkelige fellesråd 
var den på 46%. 
 

Gravplassens navn Kistegravlegginger Urner Totalt Kremasjons % 

Tønsberg nye kirkegård 33 52 85 61% 

Tønsberg gamle kirkegård 7 30 37 81% 

Sem kirkegård 28 18 46 39% 

Slagen kirkegård 17 23 40 57% 

Søndre Slagen kirkegård 44 74 118 62% 

Vallø gamle kirkegård 3 2 5 40% 

Vallø kapell kirkegård 10 9 19 47% 

Husøy kirkegård 1 2 3 50% 

Våle kirkegård 12 9 21 42% 

Undrumsdal kirkegård 5 4 9 44% 

Ramnes kirkegård 9 8 17 47% 

Fon kirkegård 2 2 4 50% 

Vivestad kirkegård 0 1 1 100% 

13 gravplasser 171 234 405 57,7% 

 
I 2020 har fellesrådet fått på plass en egen hjemmeside om gravplassdriften i Tønsberg. Her finner 
leseren informasjon om alle gravplasser i kommunen og man kan søke på gravlagt å få fram et kart 
som viser hvor på kirkegården vedkommende er gravlagt. Her finner man lover, lokal forskrift og 
priser. Et meget nyttig verktøy som er utviklet av Per Astrup Andreassen sammen med Kirkepartner 
AS. 
  
7. Eiendomsforvaltning 
Vi har 14 kirkebygg, 5 kapell, 13 gravplasser med diverse driftsbygninger og garasjer og 2 rene 
administrasjonsbygg. Totalt 34 anlegg/ objekter som krever mye både økonomisk og bruk av tid. 
Fellesrådet har to erfarne ledere som følger opp disse. Dette er ansatte som har vært lenge i 
fellesrådet og som kjenner byggene og anleggene veldig godt. I sammenslåingen av de to 
fellesrådene har tidligere kirkeverge i Re, Per Astrup Andreassen fulgt opp de 5 kirkebyggene i gamle 
Re kommune. Særlig har han brukt tid på Vivestad kirke i 2020. 
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 7.1 Arbeider på bygg i 2020 
  
Prosjekter 2020 
Investering 

Bygg PROSJ/BESKRIVELSE 

Husøy kirke 
 
 

Omlegging av Skifertak, sydsiden. Undertak, slisser, lekter, beslag, takrenner, 
nedløp og skiferstein er byttet og festet etter dagens krav. Bort imot 50% av 
skifersteinen på sydsiden er gjenbrukt etter krav fra riksantikvaren. 
Kledningen på gavl mot øst er byttet, samt vindski og israft. 

Domkirken Ny flombelysning med LED armaturer. Kablingen i bakken er ikke byttet, kravene 
fra Niku/riksantikvaren ble for kostbare og uforutsigbare for våre budsjetter. 
Tilstanden på kablene ble målt som tilfredsstillende, vi valgte å gjennomføre 
utskifting av lamper uten å berøre fredet grunn. Strømforbruket på lyskasterne er 
redusert med ca. 5000 watt. ¾ av de gamle lyskastere. Det ble noen 
hjemmebesøk i nabolaget for å imøtekomme blendingsforhold, men prosjektet 
gikk overraskende fint med tanke på mange naboer og kirkens store vinduer med 
muligheten for refleksjon.  

Vivestad kirke Utskifting av Varmekilder og kabling, strømtavle, inntakskabel, brannalarmanlegg 
og varmestyring cckirke. 

Søndre Slagen 
kirke 

Trappeheis. Det er montert stolheis i trapp fra hovedplan til kjeller. Tilrettelegging 
for rullestolbrukere eller andre behov. Levert av TKS heis 

Vear kirke Nytt kjøkken og oppussing av u etg. Kjellerstuen har fått nye varmekilder og ny 
belysning med dimme funksjon, montert diskret i system himling. Parkett gulvet 
ble slipt og lakkert 4 strøk. Veggene er malt. Nytt kjøkken fra Huseby i Våle er 
montert i tidligere møterom som Sigridløkka barnehage disponerte. 

 
 
Drift 2020 

Bygg PROSJ/BESKRIVELSE 

Vivestad kirke Utbedring av råteskader og utskifting av kledning på tårnets sydside. Maling av 
alle fasader.  

Domkirken Det er utført reparasjon av råteskader på 4 tårnvinduer. Fuktigheten i tårnet gjør 
at vinduene råtner fra innsiden. Tiltak med ventilering utføres i 2021. Ny 
utforming på ventiler i 8 tårnvinduer. 

Domkirken Ny miksepult til lydanlegget i kirken. 

Slagen kirke Byttet til led pærer i alle lysekroner 

Eik kirke Nye ovner i kirkestua med kobling mot eflex varmestyring. (IR Ensama) 
Ny kurs for nok effekt. 

Undrumsdal kirke Ny teppeløper i våpenhus, kirkerom og alterring (betalt av menighetsrådet i 
Undrumsdal) 

Gamle tbg.  
8 kirker 

Oppdatering av branntegninger og tekniske brannverntiltak. Tiltak etter tilsyn 
med brannvesenet. 

Søndre Slagen 
kirke 

Oppgradering av ringeanlegget til kirkeklokkene, ny radiofjernstyring med 
komplett mottaker. 

Vear kirke Maling og reparasjon av gavl vegg mot syd. Pga. fukt i barnehagen. 
Kirken trenger reparasjon og maling av alle fasader. 

Husøy kirke Impregnering av tårnfasadene. Tårnet ble impregnert 2016 og effekten var 
overbevisende god. Kirken holdt seg tørr i alle typer vær. I 2019 registrerte vi at 
tårnfasadene mot syd og øst igjen begynte å trekke vann. I denne 3 årsperioden 
har det vært mye regn og vind som har vasket bort impregneringen raskere enn 
antatt. I 2020 i forbindelse med tak omleggingen valgte vi å reparere noen fuger 
samt impregnere tårnfasadene på nytt med samme produkt men forbedret. 
Det er foreslått en vedlikeholdsplan etter impregneringen i 2020: 



12/21 Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 - 21/00045-1 Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 : Årsmelding 2020 for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd

   

  7 av 8 
 Vår dato Vår referanse 

 26.02.2021 21/00045-2 

 

1. 2025: Impregnering av tårnets sydvegg, som er mest utsatt for vær og 
vind. 

2. 2029: Påføring av rens på heletårnet. La dette jobbe seg inn frem til 2030 
3. 2030: Impregnering av tårnets 4 vegger igjen. 

Når nr. 3 er utført, vil det være 5 år til man utbedrer igjen. Da vil punkt 1 

benyttes, deretter punkt 2 og 3 med antall år imellom. 

 

 
7.2 Arbeider 2020 på gravplasser 
 
Oversikten vil gi en gjennomgang på noen av de prosjekter og saker som det ble jobbet med på 
gravplassene i Tønsberg 2020.  
I 2020 slo Re og Tønsberg seg sammen og året har blant vært brukt til å samkjøre rutiner som de to 
fellesrådene hadde. Gravplassdriften har nå oppmøteplass for de ansatte i både Våle og Tønsberg. 
Dette gjør at arbeidstakerne selv må ta større del i planlegning av deres arbeidsdag. Det jobbes med 
å finne et fornuftig intervall på teammøter. På grunn av korona har vi ikke fått til så mange fysiske 
teammøter, men samarbeidet har vært bra likevel.  
I Tønsberg var det 5 ansatte tilknyttet gravplassteamet og i Re var de 2 som var tilknyttet på 
gravplass/kirketjener.  
Så per nå er vi 6 i teamet.    
På prosjektsiden er der i 2020 blant andet jobbet med digitale gravkart. Alle gravplassene innen 
Tønsberg kommunen er nå digitalisert og opprettholder SOSI-standarten. (SOSI-formatet er et 
filformat for utveksling av digitale geodata) Og Tønsberg står derfor nå bedre rustet til fremtiden. 
Dette er et verktøy som med tiden, og når vi kan utnytte det til fulle, vil spare oss for en del tidsbruk 
og minimere sjansen for feil ute på gravplassen. Kostnad ble på ca. 500.000, - i 2020.    
Etter sammenslåingen, er der det siste år jobbet intens med skjøtsel av trær og busker på 
gravplassene i det gamle Re. Også utebelysning er der det jobbet en del med i 2020, og dette vil 
fortsette i 2021. Eksempelvis er det i Fon satt opp nye fundamenter og stolper for flombelysningen av 
kirken. Og plantet et nytt tre på sørsiden av kirken til erstatning for et gammelt piletre, som var veldig 
dårlig.     
2020 var også året hvor dreneringsprosjektet på Sem for alvor fikk begynt. De siste planer ble lagt og 
jobben ble sendt i ut på anbud via Doffin. Det ble Martinsen & Duvholt fra Sandefjord som vant 
anbuds konkurransen. Et firma vi har gode erfaringer med fra før, da de har hatt flere oppgaver på 
Tønsbergs gravplasser de siste 10 år. VA Consult bistår med konsulentbistand i prosjektet. Og har 
også hatt jobben med beskrivelsen av prosjektet i forkant. Kostnadsrammen er på ca.10 mill. Men vi 
fikk inn gunstig tilbud på jobben – 3,7 mill. fra entreprenøren. Men i tillegg kommer også omkostninger 
til konsulentbistand, offentlig instanser og eventuelle uforutsette omkostninger. Dette prosjektet blir 
ferdig i 2021.        
 
 
8. Avslutning 
Fellesrådet retter en stor takk til alle ansatte, frivillige og rådsmedlemmer for innsatsen i 2020. Det har 
vært mange krevende tak i forbindelse med nedstengning og gjenåpning av kirkelige aktiviteter. Det 
har også vært krevende å forholde seg til stadig nye smitteverntiltak. Vi er stolt av den jobben ansatte 
i Kirken i Tønsberg har gjort i 2020. Vi håper på bedre tider i 2021.  
 
Tønsberg 2.3.2021 
 
 
 
Petter Holm       Carsten Furuseth  
Leder Tønsberg kirkelige fellesråd     Kirkeverge 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 7 19/00164-11 Ugradert   

 
 

 
 
 

Valg av oppvarmingsmetode for Søndre Slagen kirke - jfr. sak 54/20 
(møte 3.11.20) 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Denne saken ble behandlet første gang under sak 54/20 på møte 3.11.2020. På dette møte 
deltok driftsleder Jorun Borge og orienterte om de ulike alternativene administrasjonen 
hadde sett på.  
Vedtaket som ble fattet den gangen lyder slik: 

 
Nå har saken vært opp til behandling i Søndre Slagen menighetsråd. Jorun Borge deltok på 
dette møtet og orienterte om de ulike alternativene. Menighetsrådet har uttalt seg positive til 
det som var alternativ 2 på møte 3.11.20. Dette alternativet handler om varmeovner montert 
under benkene. Søndre Slagen menighetsråd ønsket mulighet for at flere benker kunne 
kobles fra og flyttes vekk. Det som er viktig å merke seg er at med mange benker frakoblet 
vil det bli vanskeligere i kalde perioder å holde komforttemperatur. 
 
Jorun Borge vil orientere på møtet om hvor planene står nå. I forslag til investeringsplaner er 
det foreslått å gjennomføre dette i 2022. Se egen sak. 
 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar at ny oppvarming av Søndre Slagen kirke gjøres etter alt. 
2 i sak 54/20 – IR Therm IQ ovner montert under benker. Hvis det er mulig vil enkelte av 
benkene kunne kobles fra hvis behov for plass. På grunn av lang avstand mellom benkene 
og yttervegger og alter skal det plasseres vegghengte ovner. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 13/21 02.03.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 112 21/00009-6 Ugradert   

 
 

 
 
 

Forslag investeringsbudsjett 2021 og orientering om investeringer for 
årene 2022-2024 
 
Vedlegg:  
Investeringer 2021-2024  Tønsberg kirkelige fellesråd.xlsx 
Investeringer gravplass 25.2.2021.xlsx 
Opprinnelig budsjett 2021 for investeringer 
 

Saksframlegg 
Vedlagt finner dere budsjettoppsettet for investeringer 2021 som skal vedtas av Tønsberg 
kirkelige fellesråd. Det er 3 ansvarsområder det skal vedtas investeringsbudsjett på. 
 
41-4100 – Egenkapitaltilskudd til KLP. Denne utgiften dekkes ved overføring fra 
Driftsregnskapet. 
 
42-4200 – Investeringer bygg (kirker og adm. bygg). Dette dekkes gjennom kommunale 
bevilgninger og tilskudd fra Riksantikvaren. I vedlegget «Investeringer bygg» finner dere 
detaljene om det som jeg foreslår skal gjøres i 2021. For å kunne planlegge over tid har vi 
laget en plan for investeringer for perioden 2022-2024. Den skal ikke vedtas, men vi tar imot 
eventuelle innspill fra fellesrådet. Driftsleder Jorun Borge vil delta på møtet for å orientere 
om de foreslåtte investeringene. 
 
43-4300 – Investeringer gravplasser og kapell. Dette dekkes gjennom kommunale 
bevilgninger. I vedlegget «Investeringer gravplasser og kapell» finner dere detaljene om det 
som vi foreslår skal gjøres i 2021. For å kunne planlegge over tid har vi laget en plan for 
investeringer for perioden 2022-2024. Gravplassleder Bent Hansaen vil delta på møtet for å 
orientere om de foreslåtte investeringene. 
 
 

Forslag til vedtak 
Vedlagte budsjett for investeringer 2021 vedtas og informasjon om planlagte investeringer 
2022-2024 tas til orientering. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 14/21 02.03.2021 
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 Rapport generert

Investeringsbudsjett 2021
26.02.2021 15:45

Funksjon: Alle

Ansvar: Alle

Hittil i år er pr.: 12-2020

Sammenligning: 18 - Regulert budsjett 2020

Nytt budsjett: 19 - Opprinnelig budsjett 2021

Regnskap pr. 4100 4200 4300

12-2020 Fellesrådet

Drift og vedlikehold 

(Kirker) Gravplasser

Opprinnelig budsjett 2021

Regulert 

budsjett 2020

Opprinnelig 

budsjett 2021

Finansieringsbehov:

42000 Inventar 92 676 65 000 300 000 0 0 300 000

42020 Verktøy og redskaper 6 700 7 000 1 250 000 0 0 1 250 000

42030 Kjøp av driftsmidler/traktor 484 514 500 000 0 0 0 0

42300 Vedlikehold kjøpte tjenester 3 765 385 3 640 000 11 581 000 0 3 211 000 8 370 000

42500 Materialer til vedlikehold 355 463 359 000 559 000 0 559 000 0

42700 Konsulenttjenester 1 119 807 1 075 000 150 000 0 150 000 0

    Investeringer i anleggsmidler 5 824 545 5 646 000 13 840 000 0 3 920 000 9 920 000

44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk. 1 422 265 1 370 000 1 300 000 0 900 000 400 000

    Merverdiavgift utenfor mva-loven 1 422 265 1 370 000 1 300 000 0 900 000 400 000

Investeringer i anleggsmidler 7 246 811 7 016 000 15 140 000 0 4 820 000 10 320 000

45200 Egenkapitalinnskudd KLP 131 360 140 000 135 000 135 000 0 0

    Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 131 360 140 000 135 000 135 000 0 0

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 131 360 140 000 135 000 135 000 0 0

45300 Dekning av tidligere års udekket i investering 349 811 699 622 0 0 0 0

    Dekning av tidligere års udekket beløp 349 811 699 622 0 0 0 0

Avsetninger 349 811 699 622 0 0 0 0

ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 7 727 982 7 855 622 15 275 000 135 000 4 820 000 10 320 000

Finansiert slik:

47290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk. 1 422 265 1 370 000 1 300 000 0 900 000 400 000

47700 Refusjon fra andre 0 0 0 0 0 0

    Refusjoner 1 422 265 1 370 000 1 300 000 0 900 000 400 000

Refusjoner 1 422 265 1 370 000 1 300 000 0 900 000 400 000

48300 Investeringstilskudd fra kommune 5 500 000 5 170 811 10 722 000 0 2 000 000 8 722 000

48310 Korreksjon inv.tilskudd fra kommune 0 0 0 0 0 0

4800 Tilskudd fra Riksantikvaren 550 000 550 000

    Tilskudd til investeringer 5 500 000 5 170 811 11 272 000 0 2 000 000 8 722 000

Tilskudd til investeringer 5 500 000 5 170 811 11 272 000 0 2 000 000 8 722 000

SUM EKSTERN FINANSIERING 6 922 265 6 540 811 12 572 000 0 3 450 000 9 122 000

49400 Bruk av disposisjonsfond 349 811 349 811 570 000 0 0 570 000

49500 Bruk av bundne fond 825 000 825 000 1 998 000 0 1 370 000 628 000

    Bruk av avsetninger 1 174 811 1 174 811 2 568 000 0 1 370 000 1 198 000

Bruk av avsetninger 1 174 811 1 174 811 2 568 000 0 1 370 000 1 198 000

49700 Overføring fra driftsregnskap 140 000 140 000 135 000 135 000 0 0

    Overført fra driftsregnskapet 140 000 140 000 135 000 135 000 0 0

Overført fra driftsregnskapet 140 000 140 000 135 000 135 000 0 0

SUM INTERN FINANSIERING 1 314 811 1 314 811 2 703 000 135 000 1 370 000 1 198 000

SUM FINANSIERING 8 237 077 7 855 622 15 275 000 135 000 4 820 000 10 320 000

Utregnet udekket/udisponert 509 095 0 0 0 0 0

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.
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Investeringer bygg Tall i tusen, eks. mva

23.2.21 kl. 12.28

Bygg/ år 2021 Bygg Alt 1 2022 Alt 2 2022 Bygg 2023 Bygg 2024

Varme Våle kirke 810 Ny varme Søndre Slagen kirke 1500 1500

Fon kirke - ny lukkeautomatikk og 

tauføring 200

Nytt lydanlegg Ramnes 

kirke 150

CC kirka Våle 200 Eik kirke - nye utelamper, lys inne 332

Vivestad kirke - ny lukkeautomatikk 

og tauføring 200

Nytt lydanlegg Vivestad 

kirke 150

Varme Ramnes 420 Ventilasjon Eik kirke 600 600

Utskiftning av ANX95 

brannsentraler:

Utskiftning av ANX95 

brannsentraler:

Solvangkirken - nye varmeovner/ kilder 150 Ombygging kontorfløy Eik kirke 600 Våle kirke 150 Søndre Slagen kirke 150

Domkirken - Ny sentralBrannalarmanlegg 100 Undrumsdal kirke 150 Slagen kirke 250

Domkirken - Nye adresserbare detektorer 150 Storgt. 52 150 Eik kirke 200

Husøy kirke - Nytt tak mot nord - kjøp av stein 559 Vallø kirke 150

Etablere fjernarkiv i kjeller 

Solvang gravkapell 300

Husøy kirke - arbeider med nytt tak 1381 Universell utforming Vallø kirke 1250 HC toalett Domkirken 1050

Prosjektledelse 150 Prosjektledelse 150 150 Prosjektledelse 150 Prosjektledelse 150

Sum utgifter 3920 Sum ugifter 2582 2850 Sum utgifter 2400 Sum utgifter 2400

Inntekter

Tilskudd fra RA til Våle -300

Tilskudd fra RA til Ramnes -250

Tilskudd fra kommune -2000 Tilskudd fra kommunen -2400 -2400 Tilskudd fra kommunen -2400 Tilskudd fra kommunen -2400

Bruk av Fond (5550003) Bundet inv. Fond - ubrukte 

midler bygg -1370

Bruk av Fond (5550003) Bundet inv. 

Fond - ubrukte midler bygg -182 -182

Lån for å etablere ny kontorfløy Eik 

kirke -268

Sum inntekter -3920 Sum inntekter -2582 -2850 Sum inntekter -2400 Sum inntekter -2400

Sum 0 0 0 0 0
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Investeringer gravplasser og kapell Tall i tusen, eks. mva

25.02.2021

Gravplass/ kapell 2021 Gravplass/ kapell 2022 Gravplass/ kapell 2023 Gravplass/ kapell 2024

Drenering gravplass Sem 5 700 Mariakapellet toalett/ urnevegg 5 000 Rehab. Vallø kapell kirkegård 1 400

Ny mur mot Sem kirke 1 000 Ny gravemaskin (til bruk i gamle Re 500 P-plasser gamle Re 1 500

Nye vannposter Sem kirke 500 Navnet minnelund Husøy 200

Navnet minnelund Vallø 

kirkegård 200

Ny traktor 850 Nye maskiner/ kjøretøy 500 Navnet minnelund Undrumsdal 200

Navnet minnelund 

Vivestad 200

Ny belysning Tønsberg gamle kirkegård 270

Nye minnesmerker Navnet Minnelund 

Våle 200 Navnet Minnelund Fon 200

Navnet minnelund 

Tønsberg nye gravplass 600

Asfaltering Ramnes kirkegårds p-plass 900

Nye minnesmerker Navnet Minnelund 

Ramnes 200

Gressklippere 400

Nytt kjøleaggregat Solvang gravkapell 300

Nytt kjøleaggregat Søndre Slagen 

kirke 300

Div. planlagte rehabiliteringer 1 225

Sum utgifter 9 920 Sum utgifter 7 425 Sum utgifter 2 500 Sum utgifter 2 500

Inntekter

Tilskudd fra kommunen vedtatt for 2021 -5 400

Tilskudd fra kommunen (2,5 til 

Mariakapellet, + 2,5 til andre formål) -5 000 Tilskudd fra kommunen -2 500 Tilskudd fra kommunen -2 500

Ubrukte tilskudd fra kommunen fra tidl. år er 1,4 mill 

fra 2019 og 5,4 mill fra 2020= 6,8 mill - 2,5 millioner 

tilhører Mariakapellet toalettrom. -3 322

Ubrukte tilskudd fra 2019 og 2020 er 

6,8 - 3.322= 3 478- 2425 som går til 

Mariakapellet (se under)= 1 053

2,5 mill av disse tilhører Mariakapellet Toalettrom. 

2,5 mill til Mariakapellet bevilget i 

2020 -2 425

Udisponert fra 2020 regnskapet - 628 -628

Bruk av disp. fond kirkegårdsutvidelsen (5560501) -570

Sum inntekter -9 920 Sum inntekter -7 425 Sum inntekter -2 500 Sum inntekter -2 500

Sum 0 0 0 0
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 153 21/00035-2 Ugradert   

 
 

 
 
 

Søknad fra Jan Brendalsmo om økonomisk tilskudd til utgivelse av bok 
om Tønsbergs middelalderkirker 
 
Vedlegg:  
Søknad om økonomisk støtte til bok om middelalderkirker 
 

Saksframlegg 
Vedlagt er søknad fra Jan Brendalsmo om økonomisk støtte til bokutgivelse om 
middelalderkirker og andre religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen. Under er første del 
av brevet limt inn i saksorienteringen. 
 
Det søkes herved om økonomisk støtte til utgivelse av bok om middelalderkirker og andre 
religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen. Omsøkte beløp er stort kr 10.000. Boka er 
planlagt utgitt i 2021. Planen er å levere manus i løpet av februar. Kontakt med forlag er 
etablert (se vedlagte budsjettkalkyle).  
Boka vil bestå av 12 kapitler. Et om hver av de fem kirkene, et om hvert av de to klostrene, 
et om hvert av de to hospitalene, et om de to gildene, og et om bispegården på Teie med 
dens kapell. Det tolvte kapitlet vil være en innledning der Tønsbergs eldste historie (ca. 800 
– 1100) beskrives i grove trekk for å gi en bakgrunn å se kirkebygging i lys av.  
Det vesentlige kildematerialet – i tillegg til det arkeologiske, og eldre billedmateriale – er 
skriftlige kilder fra middelalderen. Disse brukes til både å få fram fakta om de enkelte 
institusjonene (historier om kirkene og prestene der), og til å sette kristenlivet i Tønsberg inn 
i en kulturhistorisk kontekst. Det vil bli en lang rekke «faktabokser», der spesielle begreper 
blir forklart slik at leseren får en bedre forståelse for hvordan folk da tenke og handlet, og 
hvordan Kirken som organisasjon var bygd opp. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Boken er viktig med tanke på å gi kunnskap om middelalderbyen Tønsberg. Mange gode 
krefter jobber for vikingbyen Tønsberg. Jan Brendalsmo lager en bok som hjelper oss til å 
forstå bedre kirkebyen Tønsberg. I år feirer Tønsberg sitt 1150 års jubileum og en slik bok 
kan løfte fra middelalder byen Tønsberg med alle sine kirker. Jeg tenker at Tønsberg 
kirkelige fellesråd kan bidra med kr. 5 000,- til dette bokprosjektet. Det omsøkte beløpet er 
kr. 10 000,- 
 
 

Forslag til vedtak 
Tønsberg kirkelige fellesråd bevilger kr. 5 000,- til utgivelse av bok om middelalderkirker og 
andre religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen skrevet av Jan Brendalsmoe. 
 
 

Forslag til vedtak 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 15/21 02.03.2021 
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Tønsberg kirkelige fellesråd 

 v/kirkeverge Carsten Furuseth  

Nøtterøy 03.12.2020 

 

Det søkes herved om økonomisk støtte til utgivelse av bok om middelalderkirker og andre religiøse 
stiftelser i Tønsberg i middelalderen. Omsøkte beløp er stort kr 10.000. Boka er planlagt utgitt i 2021. 
Planen er å levere manus i løpet av februar. Kontakt med forlag er etablert (se vedlagte 
budsjettkalkyle).  

Boka vil bestå av 12 kapitler. Et om hver av de fem kirkene, et om hvert av de to klostrene, et om 
hvert av de to hospitalene, et om de to gildene, og et om bispegården på Teie med dens kapell. Det 
tolvte kapitlet vil være en innledning der Tønsbergs eldste historie (ca. 800 – 1100) beskrives i grove 
trekk for å gi en bakgrunn å se kirkebygging i lys av.  

Det vesentlige kildematerialet – i tillegg til det arkeologiske, og eldre billedmateriale – er skriftlige 
kilder fra middelalderen. Disse brukes til både å få fram fakta om de enkelte institusjonene (historier 
om kirkene og prestene der), og til å sette kristenlivet i Tønsberg inn i en kulturhistorisk kontekst. Det 
vil bli en lang rekke «faktabokser», der spesielle begreper blir forklart slik at leseren får en bedre 
forståelse for hvordan folk da tenke og handlet, og hvordan Kirken som organisasjon var bygd opp. 

Boka vil bli rikt illustrert. Eldre fotografier er hentet fra Riksantikvarens fotoarkiver (Olavskirken, 
Peterskirken). Kunsthistoriker Johan Meyers upubliserte, målfaste rekonstruksjonsskisser av 
Tønsbergkirkene fra 1939 vil bli gjengitt. Tegninger fra antikvar Lorenz Klüwers besøk i Tønsberg i 
1823 (Lavranskirken, Teie hovedgård med parkanlegg og ruiner) er hentet fra arkivene ved 
Universitetet i Trondheim. En digital kopi av en eldre akvarell av deler av Tønsberg er lånt fra 
Slottsfjellsmuseet. Digital fargekopi av et brev fra 1445 angående leprahospitalets regnskaper er 
skaffet fra Riksarkivet. I tillegg vil det bli laget perspektivtegninger av de fem kirkene der vi har 
tilstrekkelig faktagrunnlag til å utforme rekonstruksjoner (Lavrans, Mikael, Peter, Maria, Olav).  

En faglig fundert publikasjon med dette temaet er ikke utgitt siden Oscar Albert Johnsens Tønsbergs 
historie, bind 1, Middelalderen kom i 1929. Noe av den grunnleggende kunnskapen er den samme, 
men mye er nytt gjennom arkeologien, og noe ny forskning på byens og kirkenes historie er også blitt 
publisert. Det er derfor et behov for vår samtids kunnskap om disse temaene, hvilket passer 
utmerket i forbindelse med at byen feirer 1150-års jubileum i 2021.  

 

Med vennlig hilsen 

Jan Brendalsmo (sign.) 

Dr.philos med avhandlingen Kirkebygg og kirkebyggere. Byggherrer i Trøndelag ca. 1000 – ca. 1600. 
Novus forlag, 2006. 
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Prosjektkalkyle
Novus forlag

Forfatter:                Tittel: Middelalderkirker
Utgivelsesår:   Breddeformat: 24,0
Sidetall:    Høydeformat: 26,0
Bokhandelrabatt i %:        Innbinding: innbundet
Salgbart opplag:   Brutto opplag: 500

      Utsalgspris: 345
Forfatterroyalty: 0 %

Forventet salg

Antall solgte: 200

Brutto salgsinntekter: kr 69 000
Bokhandelrabatt: kr 20 700
Netto salgsinntekter: kr 48 300

Forfatterroyalty: kr 0
Teknisk produksjon: kr 72 500
Manusbearbeiding: kr 20 000
Markedsføring: kr 6 000
Lager og distribusjon: kr 25 530
Bearbeiding i forlaget: kr 21 270 Notat:
SUM kostnader: kr 145 300

Støtte fra andre: kr 0
Nødvendig støttebeløp: kr 97 000

Oslo 2.12.2020 Sign.: Olav Røsset

Brendalsmo, Jan
2021
112
30 %
200

Side 1
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Prosjektkalkyle

Utgifter til teknisk produksjon: Utgifter til manusbearbeiding: Utgifter til markedsføring:
Materiedesign: kr 0 Illustrasjoner: kr 20 000 Produksjon av markedsmateriell: kr 3 500
Design/foto omslag: kr 5 000 Språklig bearbeiding: kr 0 Porto/distr. Av markedsmateriell: kr 2 500
Sats og ombrekking: kr 10 000 Faglig bearbeiding: kr 0 Produksjon av annonser: kr 0
Trykk: kr 33 000 Pedagogisk bearbeid: kr 0 Annonsering: kr 0
Fargetillegg: kr 16 000 Fagfellevurdering: kr 0
Repro: kr 8 500 Oversettelse: kr 0
Ekstra korrektur: kr 0 Korrekturlesing: kr 0
Annet: kr 0 Annet: (billedred.) kr 0 Div. markedsføringskost.: kr 0
SUM Teknisk prod.: kr 72 500 SUM manusarbeid: kr 20 000 SUM markedsføring: kr 6 000

Bearbeiding i forlaget: kr 0 Støtte fra andre bidragsytere: kr 0
Prosjektadministrasjon: kr 14 784 kr 0
Redaksjonell bearbeiding: kr 3 494 kr 0
Manusbearbeiding: kr 0 kr 0
Grafisk bearbeiding: kr 2 796 kr 0
Diverse: kr 196 kr 0
SUM forlagsbearbeiding: kr 21 270 SUM støtte fra andre bidragsytere: kr 0

Forlagets merknader:
Dette er ikke et bindende tilbud. Skulle det bli vesentlige avvik i f.eks. omfang eller annet forbeholder vi oss retten til å lage en justert kalkyle. 
Vi mottar teksten ferdig redigert, men uformatert, på tekstbehandlingsfiler. Forfatter(ne) leser korrektur (ekstra korrektur mot tillegg). 
Bilder/illustrasjoner/tabeller må være reproduksjonsklare i bokas format. Omslaget trykkes alltid i farge. Det gis ikke forfatterhonorar av de 
første 500 solgte eksemplarene. Det er 25 frieksemplarer til forfatter eller til fordeling hvis det er flere forfattere. Forfatter(ne) kan kjøpe 
ytterligere eksemplarer med 30 % rabatt på utsalgsprisen porto inkludert.

Side 2
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00044-3 Ugradert   

 
 

 
 
 

Åpen post 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Har du saker under Åpen post kan de meldes ved starten av møte til møteleder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ikke aktuelt her. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 16/21 02.03.2021 
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DEN NORSKE KIRKE 
Tønsberg kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Carsten Furuseth 414 21/00044-4 Ugradert   

 
 

 
 
 

Orienteringer 
 
Vedlegg:  
Vedlikehold bygg  2021-2024  Tønsberg kirkelige fellesråd.xlsx 
 

Saksframlegg 
 Aktuelle koronatiltak i Fellesrådsområdet og kommunen 

 Orientering om vedlikeholdsplaner for bygg 2021-2024 ved Jorun Borge 

 Personalnytt 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ingen vedtak her. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Tønsberg kirkelige fellesråd 17/21 02.03.2021 
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Driftsutgifter vedlikehold bygg Tall i tusen, eks. mva

23.2.21 kl. 12.28

Bygg/ år 2021 Bygg 2022 Bygg 2023 Bygg 2024

Domkirken - nye ventiler tårn. Fikse  lekkasje tårn 100

Søndre Slagen kirke - nytt gulv 

menighetssal (eller sliping) 150

Sem kirke - rep. av spir. Mulig 

lekkasje 500

Storgt. 52 - utvendig rep. 

Rengjøring av fasder 250

Domkirken - Vedlikehold av stort vindu mot vest 20

Eik kirke - vask av kirken utvendig/ tak 

over inngang kontorer 150

Søndre Slagen kirke menighetssal - 

rengjøring og maling 150

Domkirken - oppussing av 

prestesakristi 150

Våle kirke - kalk rep. og hvitning 250

Eik kirke - rengjøring og maling 

kirkerommet 250

Domkirken - rep. Av sideinngang og 

våpenhus 350

Våkle kirke - div maling 150 Storgt. 52 - sliping av gulv 1.etg. 100

Husøy kirke - rep. Av pusskader 

galleri del 1 400 Husøy kirke - del 2 400

Sem kirke - kalk rep. Og hvitning 200

Husøy kirke - bytte til led pære. Ny 

dimmer 40

Slagen kirke - rep. Av fuger 100

Slagen kirke - rep. Av råteskade vindu mot syd 250

Søndre Slagen krk - tette gradrenner menighetssale- 

kirke 150

Vallø kirke - rep. Av dør 25

Undrumsdal kirke - rep. Av sakristidør 15

Vivestad kirke - utbedring av råteskader innvendig 

tårnvegg 100

Sum 1360 690 1400 800
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