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Hilsen fra prost Øyvind Stabrun, kirkesjef John Grimsby og fellesrådets leder Nils Inge Haus 

 
Ble 2022 året derpå? Vel, pandemien slapp aldri helt taket og begge ender 
av året ble preget av at mange var syke. Først 12. februar fjernet regjeringen 
alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19. Se Tidslinje: myndighetenes 
håndtering av koronasituasjonen - regjeringen.no.  

For Covid-19 ble ikke borte. Høsten 2022 ble merkbart flere syke, og 
antallet sykehusinnleggelser med Covid-19 som hovedårsak var tidvis høyere 
enn i de to foregående årene. Dette har naturligvis også preget lokalsamfunn 
og kirkeliv i Asker. Likevel: På julaften var det 7 120 besøkende i de 14 
kirkene våre. Det forteller at kirkeliv og gode tradisjoner klarer av det meste 
og at kirkene våre fortsatt er fyrlys, ikke minst i mørke tider. 

2022 ble «dagen derpå for Europa». De færreste så for seg krig i Europa i 
vår levetid, men 24. februar skjedde det blodige angrepet på Ukraina. 
Ringvirkningene merker vi helt til Asker. Akuttinnkvartering på Filtvet ble tidlig 
fylt opp med flyktninger, og sammen med ansatte i Asker kommune og 
mange frivillige har Søndre Hurum menighet gjort en stor innsats for å være 
det vi skal: en levende, nær og tilgjengelig kirke for alle som trenger det.  

2022 var Frivillighetens år, og Asker kommune ble faktisk nominert til prisen 
som årets frivilligkommune. Den dugnaden var Askerkirkene også med på. 
Kirkens frivillige deltok både ved de store markeringene i kommunen og bidro 
til fagprogram om frivillighetsledelse. Vi kunne gjerne si at hvert år er 
Frivillighetens år i Askerkirkene. I 2021 telte vi timene i den kirkelige 
frivilligheten i Asker til hele 64 200, tilsvarende 36,9 årsverk. Slik frivillighet 
blir ikke til av seg selv. Det skal kjennes godt og meningsfullt  å være frivillig i 
kirken. Derfor må vi i fellesskap fortsatt inspirere hverandre til innsats. 

Asker kommune prioriterer kirkebygg. Hurum middelalderkirke, Røyken 
middelalderkirke og kunsterkirken i Holmsbu blir nå rehabilitert og flere av de 
andre kirkebyggene oppgradert. I 2022 har Vardåsen kirke fått nytt tak og vi 
har innviet nytt driftsbygg ved Asker kirkegård og kommunens nye bygg for 
Kirkens feltarbeid på Askerholmen. Vi er dypt takknemlige for det nære og 
gode samarbeidet med Asker kommune. Det forplikter. Som kirke ønsker vi å 
være tilstede og bidra til gode lokalsamfunn. Enten vi snakker kunst og kultur, 
kulturvern, diakoni, barne- og ungdomsarbeid, vern om skaperverket eller 
gudstjenester og kirkelige handlinger.  

Vi ønsker å være en levende, nær og tilgjengelig kirke i alle 
lokalsamfunn i Asker. I denne årsrapporten vil du derfor finne mange bilder 
og innblikk i den kirkelige hverdagen. God lesning!  

LEVENDE, NÆR OG TILGJENGELIG KIRKE i ASKER 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/
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Innledning 

Årsrapport for Asker kirkelige fellesråd gir en kort beskrivelse av mål og resultater for 
virksomheten, virksomhetsområder, personalressurser og råd og ledelse. 

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.  
 
2022 ble det første nesten normale året i den nye kommunen, det nye prostiet og  
det nye fellesrådet. Likevel bærer den kirkelige årsstatistikken fortsatt preg av den 
spesielle situasjonen, og har begrenset verdi som sammenligningsgrunnlag både for 
de tre siste årene og «normalårene» før det. Vi leser i 2022 imidlertid om mange 
oppløftende tall og tiltak, som sier noe om at det kirkelige arbeidet lever videre og at 
kirkens oppdrag og rolle er uendret, endrede rammer til tross. 
 

 

 

I 2022 ferdigstilte Asker kommune nye bygg på Askerholmen til bruk for  
Kirkens feltarbeid. Foto: Asker kirkelige fellesråd  
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Ny kommune, nytt prosti og nytt kirkelig fellesråd 

01.01.2020 ble de tre kirkelige fellesrådene slått sammen ved en 
virksomhetsoverdragelse. Alle formelle krav til en slik prosess ble fulgt, og i 
hverdagen har de færreste kirkelige ansatte merket mye til sammenslåingen.  

I 2022 opplever vi at den nye organiseringen i hovedsak har funnet sin form. De 
lokale kirkene og menighetene har fortsatt hatt samme oppdrag og i all hovedsak 
arbeidet som før sammenslåingen. Likevel har sammenslåingen gitt mulighet til en 
virksomhetsgjennomgang som har bidratt til at vi arbeider enda bedre sammen for å 
utnytte ressurser og skape 1synergier mellom menighetene og våre mer 120 ansatte.  

Asker kirkelige fellesråd har styrende dokumenter for hele virksomheten, slik som: 

• Økonomireglement (2020) 
• Tilsettingsreglement (2020) 
• Permisjonsreglement (2020) 
• Reglement for AKF Partssammensatt utvalg (2020) 
• Etiske retningslinjer for Asker kirkelige fellesråd (2022) 

I løpet av 2022 har alle menighetsråd med utgangspunkt i felles mal i løpet av 2022 
vedtatt egne økonomireglementet.  

Utleie av kirkerom er allerede i hovedsak administrert av AKF Fellestjenester. Forslag 
til felles reglement og utleiesatser er i 2022 sendt på høring til menighetsrådene med 
sikte på felles praksis for utleie av alle kirkebygg i Asker. 

Asker kirkelige fellesråd 2019-2023 
Asker kirkelige fellesråd Navn Menighetsråd 
Leder Nils Inge  Haus Vardåsen  
Nestleder Morten  Sandnes Nordre Hurum  
Medlem Alise Narjord Thue  Slemmestad-Nærsnes  
  Olav Karstad Isachsen Holmen  
  Cecilie Vivette  Arnet Asker  
  Håkon Halvorsen Åros  
  Hallvar Gisle Hognestad Heggedal  
  Randi Roås Søndre Hurum 
  Marianne Riis Rasmussen Østenstad  
  Åge Rasmussen Røyken  
Kommunens representant Lasse Narjord Thue Asker kommune 
Prost Øyvind Stabrun Fra 01.05.2022 
 Ellen Martha Blaasvær Til 30.04.2022 
Kirkesjef John  Grimsby  

 
1 Oppdatert liste over faste representanter i 2022. 
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I 2022 har Asker kirkelige fellesråd hatt 9 møter og behandlet 95 saker. 
Fellesrådets arbeidsutvalg har bestått av Nils Inge Haus (leder), Morten Sandnes 
(nestleder), Alise Thue Narjord, Ellen Martha Blaasvær/Øyvind Stabrun (prost), Maud 
Kari Berntsen (personalsjef/assisterende kirkesjef) og John Grimsby (kirkesjef). 
 
Kirkelig virksomhet og statistikk i Asker 
Statistikk under pandemien ga begrenset mening. Tallene for 2022 er sannsynligvis 
også preget av ettervirkningene. Over hele landet rapporter kulturlivet om lavere 
deltakelse enn «normalåret» 2019. I Den norske kirke ser vi det samme.  

Et aktuelt eksempel er julaftens gudstjenester i Asker 2022. Da deltok 7 120 
mennesker, gudstjenestene på de ulike institusjonene ikke medregnet. Det gir grunn 
til juleglede!  

I forhold til deltakelsen i daværende Asker, Hurum og Røyken var deltakelsen på 
julaften 2022 omtrent bare 2/3 av det samlede kirkebesøket som på julaften 2019. 
Det er likevel langt mer enn de to foregående årene med begrensninger i antall 
detakere, men vi håper at terskelen i 2023 blir lavere for alle typer deltakelse etter 
hvert som vi får pandemien på avstand.  
 

 

Fulle kirkehus under julekonsertene i Vardåsen. Foto: Asker kirkelige fellesråd 
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Kirkelig statistikk Asker 2  2017 2018 2019 2020  2021 2022 
Medlemmer og tilhørige 62 112 61 714 60 869 60 241 57 021 56 694 
Herav tilhørige 3  3 495 3 504 3 261 2 929 - - 
Kirkebesøk i snitt per uke 4    6 859 1 958 3 463 6 674 
Deltakere gudstjenester  75 493 70 565 70 939 32 100 30 040 59 025 
Antall gudstjenester 5 734 690 699 550 689 674 
Åpen kirke 6    183 294  263 
Antall dåp 398 430 364 378 397 418 
Antall kirkelige konfirmert 564 585 611 528 558 528 
Antall kirkelige vielser 104 97 70 40 72 99 
Antall kirkelige gravferder 7  486 488 491 522  525 585 
Antall registrerte frivillige 938 943 1 063 895 976 1097 
Antall årsverk i AKF   92,42 92,45 94,7 96,37 
Antall menighetsprester 8   17,5   17,3  17,50 

 

Medlemmer av Den norske kirke i Asker 2021 2022 
Asker 8 793 8 856 
Holmen 10 841 10 940 
Østenstad 8 718 8 651 
Heggedal 3 887 3 847 
Vardåsen 4 438 4 297 
Røyken 6 725 6 585 
Åros 1 841 1 835 
Slemmestad-Nærsnes 5 447 5 482 
Nordre Hurum 3 580 3 542 
Søndre Hurum 2 751 2 659 
Totalt 57 021 56 694 

 
2 For årene 2016-2019 er tallene summert for de tre gamle fellesrådene i Asker, Hurum og Røyken. 
Tallene er hentet fra de kirkelige registrene og fra Kirkelig årsstatistikk til SSB. 
3 Udøpte barn av Den norske kirkes medlemmer ble tidligere automatisk registrert som tilhørige til 
kirken. Fra 01.01.2021 er ordningen opphørt. De statistiske tallene for 2021 avviker derfor tilsvarende 
fra foregående år. 
4 Telt i uke 10, 36 og 49. De samme ukene er telt på samme måte siden 2002 – alle aktiviteter alle 
dager i uken. 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. Det er først i 2019 at Asker, Hurum og Røyken er telt på samme måte og 
summert. Pandemien har av forståelige skapt store avvik i 2020 og 2021. Mange av gudstjenestene i 
2020 og 2021 ble strømmet, og langt flere enn de som er registrert her har vært tilstede digitalt. 
5 Antall gudstjenester på søn- og helligdager, egne dåpsgudstjenester og andre gudstjenester utenom 
søn- og helligdager. 
6 Totalt antall Åpen kirke på dagtid og kveld alle ukedager. 
7 Se eget kapittel med statistikk for gravferder i Asker 
8 Antall årsverk, inkludert prost som leder for prestetjenesten. 
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I 2022 var det 418 dåp i kirkene i Asker. Foto: Bo Mathisen. 
 
Fellesmøte for menighetsrådene 

Det årlige felles møtet for de 10 menighetsrådene i Asker ble i 2022 holdt med 85 
personer tilstede på Askertun 11. oktober. 

Innledningsvis holdt fagdirektør Ingrid Staurheim et foredrag om Kirkebygg og 
identitet, med utgangspunkt i sin doktoravhandling og bok med samme navn. Med 
utgangspunkt i forskning på lokalsamfunnets reaksjoner på kirkebranner understreket 
hun kirkebyggenes betydning i lokalsamfunnet, både for de som bruker kirkene mye 
og de som bare bruker den av og til eller sjelden. 
 
Deretter gav Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum menighetsrådene et 
innblikk i kirkemøtets behandling av kirkelige organisering. Hun hadde også et blikk til 
Kirkevalget 2023: hva er nytt og hva er viktig når menighetsråd og fellesråd nå skal 
forberede valget. I den forbindelse var det også premiere på den lokale filmen Et 
godt råd – for å motivere til å stille til valg til lokale menighetsråd i Asker. 

Hvert av menighetsrådene hadde i siste del av møtet forberedt 4 minutter hver til å 
dele en refleksjon om spørsmålene:  

• Hva gjør at vår menighet blir opplevd som levende, nær og tilgjengelig? 
• Hvordan planlegger vi å rekruttere kandidater til neste års kirkevalg? 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLFfUEre70b1NmQkfCDSYAPIauEyKjNHjl&data=05%7C01%7Cjg323%40kirken.no%7C31454838efc949b4a48508daff7fb27f%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C638103221156402052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HqFrj9hbo5jsiMYct%2FUvKfjTziOsPOjGfkEHEepipCs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLFfUEre70b1NmQkfCDSYAPIauEyKjNHjl&data=05%7C01%7Cjg323%40kirken.no%7C31454838efc949b4a48508daff7fb27f%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C638103221156402052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HqFrj9hbo5jsiMYct%2FUvKfjTziOsPOjGfkEHEepipCs%3D&reserved=0
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Leder for AKF Fellestjenester Jørgen Svartvasmo ledet første del av samlingen, 
mens prost og kirkesjef ledet andre del. Da ble også nytt fra Kirkens feltarbeid og 
menighetsbarnehagene i Asker presentert. 

De kunstneriske innslagene stod Nils Georg Nilsen i Nordic Tenors og Cecilie C. 
Ødegården fra Den norske opera og ballett for. I 2019 ga de ut egen juleplate og har 
også hatt julekonserter i Asker. 
 
Kirkevalg 2023: Et godt råd 
Kirkevalget 11. september 2023 sammenfaller i tid med valg til kommunestyre og 
fylkesting. Det er av stor betydning for kirken i Asker å rekruttere gode folkevalgte til 
alle råd og utvalg.  

Det er menighetsrådet som utgjør valgstyret soknet. Asker kirkelige fellesråd 
koordinerer felles aktiviteter og kontakt med kommunen knyttet til valget i de ti 
soknene i Asker. Høsten 2022 var hovedfokus å identifisere viktige milepæler i 
kirkevalgarbeidet og bidra til at menighetene kom i gang med valgforberedelsene. 
Fellesrådet er opptatt av nominasjonsarbeidet og å skape motivasjon til å stille til 
valg. Som et bidrag til menighetenes kommunikasjonsarbeid laget fellesrådet flere 
filmer med formål å motivere til å stille til valg.  
 

Nytt i Kirkevalget 2023 blir 
muligheten for ikke å bruke valgurne 
– men å kunne forhåndsstemme 
digitalt. Dette er en forsøksordning 
som kun gjelder Kirkevalget, og ikke 
kommune- eller fylkestingsvalget. 

 

 

 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLFfUEre70b1NmQkfCDSYAPIauEyKjNHjl&data=05%7C01%7Cjg323%40kirken.no%7C31454838efc949b4a48508daff7fb27f%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C638103221156402052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HqFrj9hbo5jsiMYct%2FUvKfjTziOsPOjGfkEHEepipCs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLFfUEre70b1NmQkfCDSYAPIauEyKjNHjl&data=05%7C01%7Cjg323%40kirken.no%7C31454838efc949b4a48508daff7fb27f%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C638103221156402052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HqFrj9hbo5jsiMYct%2FUvKfjTziOsPOjGfkEHEepipCs%3D&reserved=0


Side 12 
 

Kirke og kommune 
Kirken er både selvstendig trossamfunn og lokalsamfunnskirke. Samarbeidet med 
Asker kommune er preget både av kommunens forståelse for kirkens betydning i 
lokalsamfunnet og menighetenes vilje til å ta lokalt ansvar.  

 

Politikere i Asker ved åpningen av nytt driftsbygg ved Asker kirkegård. Ordfører Lene 
Conradi på stigetrinnet til traktoren som hun kjørte inn i driftsbygget som en del av 
den høytidelige åpningen. Foto: Asker kirkelige fellesråd 

 
Asker kirkelige fellesnemnd leverte i 2019 forslag til samarbeidsavtale med Asker 
kommune. Asker kommune har varslet at arbeidet med ny avtale vil fortsette i 2023. 
Til grunn for avtalen vil bli lagt trosamfunnsloven og andre lovbestemmelser, samt 
kommunens maler for avtaler med andre lag og organisasjoner som kommunen 
samarbeider med. 

Asker kirkelige fellesråd mottar omtrent 2/3 av sitt budsjett i form av tilskudd over det 
kommunale budsjettet. Kommunen støtter også andre livssyns- og trossamfunn 9.  

 
9 Den nye trossamfunnsloven med virkning fra 1.1.2021 har overført ansvaret for støtte til andre tros- og livssynssamfunn fra 
kommunen til staten. 
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Fellesrådet 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. 

Utvalg for medborgerskap, virksomhetsområde Kulturliv har ansvar for driftsbudsjett 
til kirkelige virksomhet, mens Utvalg for samfunnstjenester har ansvar for samarbeid 
om bygg, anlegg og investeringer. 

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. Direktør for samfunnstjenester, 
Ragnar Sand Fuglum og kirkesjef John Grimsby leder møtene. I 2022 er det også 
etablert regelmessige møter mellom kirkesjefen og direktør for Medborgerskap og 
kommunens kultursjef. Ny direktør for tjenesteområde Medborgerskap er Christer 
Best Gulbrandsen, som sammen med ordføreren blant annet deltok på den 
foreløpige gjenåpningen av Hurum middelalderkirke 1. søndag i advent. 

Askerkirken er medlem av Asker kommunes frivillighetsutvalg. Både kirkesjefen og 
prosten har i 2022 representert kirken. 

Avtroppende prost Tor Øystein Vaaland og ny prost fra 1. mai 2023 Øyvind Stabrun 
har sammen med ordfører også tatt initiativ til et tros- og livssynsforum, et møtested 
på tvers religioner og forsamlinger. Se egen overskrift i denne årsrapporten. 
 
Samtaletilbudet 13-20 i Asker? 

Asker kommunestyre har 13.12.2022 vedtatt et verbalforslag der kommunedirektøren 
blir bedt om å utrede behovet for et 13-20 arbeid i Asker etter modell fra Bærum. 13-
20 er et lavterskeltilbud til unge mellom 13 og 20 år. Kirkelig fellesråd i Bærum driver 
tilbudet på tilskudd fra Bærum kommune. 
Samtaletilbudet 13-20 startet i Bærum, og er i dag etablert etter samme modell i 
Bergen, Haugesund, Sandefjord og Ullensaker. Samtidig som 13-20 har en tydelig 
diakonal forankring, er det en spesialisert form for diakoni og ikke ordinært 
menighetsbyggende arbeid.  

Kirkesjefen har 9.1.2023 oversendt til kommunedirektøren et notat med 
faktagrunnlag utviklet i samarbeid med Kirkelig fellesråd i Bærum. 
Kommunedirektøren har gitt positiv tilbakemelding på oversendelsen og en invitasjon 
til å besøke 13-20 i Bærum. 
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Asker kirkelige fellesråd – Økonomi og regnskap 2022 
Regnskapet for 2022 viser netto driftsresultat med et merforbruk 5,3 mill. kroner mot 
regulert budsjett på 3 mill. Etter disponeringer og avsetninger viser regnskapet for 
2022 et regnskapsmessig resultat med et merforbruk 1,8 mill. kroner. Merforbruket 
blir dekket ved bruk av disposisjonsfond fra tidligere år. Asker kirkelige fellesråd får 
da et regnskapsmessig resultat i balanse. 

Driftsregnskap 

Regnskapet for 2022 viser sum driftsinntekter på 114 mill. kroner mot regulert 
budsjett på 114,7 mill. Inntektene er følgelig 0,7 mill. lavere enn budsjett.  

Regnskapet for 2022 viser sum tilskudd på 70,2 mill. kroner mot regulert budsjett på 
70,8 mill. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere totale strømkostnader for 2022 enn 
antatt. Asker kommune dekker økte strømkostnader for 2022 etter dokumentert 
merforbruk ved årets slutt, og forventet dekning fra Asker kommune er beregnet til  
2 mill. kroner, mot opprinnelig 2,6 mill. i regulert budsjett. 

Tilskudd fra staten utgjorde i 2022 sum tilskudd på 9,9 mill. kroner.  

Driftsregnskapet for 2022 viser sum driftsutgifter på 118,2 mill. kroner mot regulert 
budsjett på 116,7 mill. kroner. Utgiftene er følgelig 1,5 mill. høyere enn budsjett. Blant 
annet er sum lønnskostnader på 79,6 mill. kroner mot regulert budsjett på 79 mill. 
Merforbruket på 0,6 mill.knyttet til lønn skyldes i hovedsak noe høyere 
pensjonskostnader enn budsjettert.  

Asker kirkelige fellesråd har i 2022 hatt høye pensjonskostnader. Innbetalt pensjons-
premie for 2022 utgjør 9,5 mill. mot 7,1 mill. i 2021. Fellesrådets premiefond i KLP 
har imidertid en saldo per 31.12.2022 på 13,8 mill. Per 01.01.2022 var saldoen 12,3 
mill. Det er i 2022 følgelig gjort uttak på 1,6 mill. til dekning av pensjonspremie.  

Regnskapet for 2022 viser sum kjøp av varer og tjenester på 28,7 mill. mot regulert 
budsjett 28,0 mill, og følgelig et merforbruk på 0,7 mill. Årsakene er noe høyere 
honorarer og konsulentbistand, blant annet knyttet til innføring av lønns- og 
personalsystem, samt innkjøp av inventar og utstyr ansatte. Fellesrådet har også noe 
mer forbruk på stillingsannonser, samt kostnader knyttet til  arrangementer. 

Netto finansinntekter og -utgifter viser 1,1 mill. kroner, med renteinntekter på 0,26 
mill. og renteutgifter på 1,38 mill. I utgiftssummen inngår innløsning av lån knyttet til 
Slemmestad kirkestue på 1,2 mill. kroner.  

Investeringsregnskap 

Årets finansieringsbehov for 2022 viser 57,1 mill. kroner hvor ekstern finansiering 
utgjør 53,0 mill. kroner.  Dette gir et investeringsregnskap som viser udekket 
investering på 4,1 mill. Beløpet blir dekket inn i løpet av 1. kvartal 2023, da tilskudd til 
investeringsprosjekter fra Asker kommune dekkes etterskuddsvis etter bokført 
kostnad. 
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Kirkelig frivillighet, samfunnsdugnad og folkehelse i Asker 

Frivillighetens år 2022 har vært tydelig markert i Asker. Asker kommune var en av tre 
nominerte til årets frivillighetskommune. Kirken har da også vært synlig i 
Askerfrivilligheten, både ved store arrangementer og ved å bidra til seminarer i 
frivillighetsledelse.  

Den kirkelige frivilligheten i Asker er en 
betydelig ressurs, ikke bare for menighetene 
og den kirkelige virksomheten, men for hele 
Askersamfunnet. Den kirkelige frivilligheten er i 
det livssynsåpne samfunnet en åpen folkekirke 
som i samskaping med kommune og andre 
aktører bidrar til folkehelse og bærekraftige og 
inkluderende lokalsamfunn i Asker.  

I et folkehelseperspektiv er frivillighet også 
viktig for den frivillige. Frivillig arbeid er 
selvsagt først og fremst innrettet mot de som 
mottar innsatsen. Men som frivillig kan du 
også få tilbake opplevelsen av mening, 
sammenheng og fellesskap: Det er ved å gi at 
man får (Etter Frans av Assisi). 

Kirkesjef og prost har i 2022 vekslet som faste 
medlemmer av kommunens frivillighetsutvalg. 

Asker har en stor ressurs i den frivilligheten vi finner i de kirkelige 
«nærmiljøsentralene». Daglige ledere i menighet og i Kirkens feltarbeid kartla i 2021 
den kirkelige frivilligheten i Asker. Dette er ikke tall som utløser tilskudd, men en 
telling som ble gjort for å dokumentere bredden av den kirkelige frivilligheten i Asker.  

I 2022 er det registrert 1 097 frivillige, mot 976 i 2021. Antallet frivillige i Askerkirken 
øker følgelig. Det ble imidlertid ikke gjort egen telling av timer i 2022.  
 
Kirkelig frivillighet i Asker (telling fra 2021) 2021 
Registrerte frivillige i de ti Askermenighetene og Kirkens feltarbeid  965 
Kirkelig frivillighet i antall timer 64200 
Kirkelig frivillighet i antall årsverk (1 750 timer per år) 36,7 
Innsamlede midler i 2021 i mill. kroner 2,5 

  

Østenstad menighet har egen  
Takk og pris-pris. Årets frivillige i 
2022 var Else Marie Fonneløp. 
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Menighetene i Asker – nå har vi åpnet igjen 
Pandemien har satt samme preg på kirken i Asker, som på resten av samfunnet og 
resten av verden. Statistikk gir derfor begrenset mening, også for 2022. Mellom 
smittevern og utøvelse av kirkens oppdrag som kirke, har det vært mange dilemma. 
Menighetene og hele Askerkirken har likevel bestrebet seg på å etterleve 
smittevernet og samtidig være så åpen, nær og tilgjengelig som mulig. 
 

 

Idun Olava Opstad Smørgrav tenner lys under gjenåpningen av Hurum 
middelalderkirke 1. søndag i advent, etter at kirken hadde vært stengt i nesten et år. 
Ikke på grunn av pandemien, men på grunn av den pågående rehabiliteringen av den 
850 år gamle kirken. Foto: Asker kirkelige fellesråd/John Grimsby 

 
Asker kirkelige fellesråd og Den norske kirke har formidlet oppdatert informasjon om 
til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Prost og kirkesjef har sendt ut  
felles informasjon til alle kirkelige ansatte når det har skjedd endringer. Informasjonen 
har også blitt sendt til menighetsrådenes ledere og fellesrådets medlemmer m.fl.  

Kirkens feltarbeid i Asker har hatt delvis åpent gjennom hele Koronaperioden, og 
tilpasset driften til brukergruppens behov.  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/
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Menighetsbarnehagene har overholdt strenge smitteverntiltak, men har med få 
unntak holdt åpent som normalt.  

Ved inngangen til 2023 er det ingen begrensende smitteverntitak. I likhet med kultur- 
og samfunnsliv for øvrig, ser vi også i Askerkirken spor av at det vil ta tid før 
deltakelse i kirkens aktiviteter er tilbake på samme nivå som pandemien. Fellesrådets 
og menighetsrådets strategier er da også i stor grad knyttet til å legge til rette for og 
motivere til fornyet egansjement og deltakelse i kirke- og samfunnsliv i Asker.  

Asker menighet 
Daglig leder: Grete Ellingsen Aaby 

I 2022 har vi gledet oss stort over å kunne være kirke i full utfoldelse, uten de 
restriksjonene vi har måttet leve med de siste årene. Mye har handlet om å komme 
tilbake til det vante, med et mangfoldig gudstjenesteliv, feiring av høytider og rom fylt 
med store musikalske opplevelser.  

Det er mye å fortelle om: I adventstiden var Asker kirke fylt til randen med 
barnehagebesøk, skolegudstjenester og konserter. I samarbeid med Daleløkken 
arbeidssenter ble drømmen om en stall utenfor Asker kirke realisert. Åpen kirke, med 
pilegrimsleden forbi kirken, ga rom for stillhet og ettertanke. Kirkesuppe, 
samtalekveld og bibelmeditasjon åpnet for refleksjon og samtale. På Askertun ble 
«Hula» pusset opp, til et eget samlingssted for barn- og unge. Med nye tilbud som 
Hulaklubb1 (tweens) og K3 (ungdommer), i tillegg barnekor i vekst. Møteplasser for 
de litt mer voksne, Fredagstreff og Kaffekoppen, samlet flere enn noen gang.  

I 2022 fikk vi også endelig feiret at det er 50 år siden Askertun ble innviet og 50 år 
siden ungdomskoret Anthem startet. Jubileet skapte stor stemning, gledelige gjensyn 
og inspirerende fortellinger om hva tiden i Asker menighet har betydd for så mange.   

Heggedal menighet 
Daglig leder: Elisabeth Ristesund Hagen (i permisjon – vikar: Merete Fossli) 

I 2022 har vi hatt mange fine gudstjenester, vi har hatt Åpen kirke og diakonen har 
ukentlig vært tilstede på innbyggertorget med tiltaket «noen å snakke med».  

Barnekoret Heggetroll og ungdomsarbeidet Team Heggedal har holdt stand etter 
pandemien og det er veldig gøy når barn og unge på nytt samles i 
menighetsarbeidet. Endelig ble det også gjennomført konfirmantleir på Sjøviksgården 
i Sverige igjen - og dette medvirker til en fin konfirmasjonstid for konfirmantene våre. 
Flere av konfirmantene har fortsatt på MILK-kurs (minilederkurs) gjennom høsten. 
Heggedal menighet tente lysene på julegranen første søndag i advent, og på julaften 
var det tre gudstjenester i «Kirken midt i bygda». 

I 2022 har Heggedal hilst tre nye medarbeidere velkommen, vikar for 
menighetspedagog, ungdomsarbeider og vikar for daglig leder. Vi har gjennom 
høsten hatt ulike prestevikarer og gleder oss til ny sokneprest kommer på plass i 
mars 2023. 
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Holmen menighet 

Daglig leder: Solveig Elin Bru-Olsen  

 

Bordene dekket til fest i menighetssalen for de mange frivillige i Holmen menighet. 
Foto: Solveig Elin Bru-Olsen. 
 
I 2022 har menigheten i større og større grad kommet tilbake til normalen etter 
pandemiårene. Besøkstallene på gudstjenester og aktiviteter er fortsatt litt under, 
men nærmer seg 2019-nivå.  

Det var til stor glede for alle å kunne ha tradisjonell konfirmasjonsleir igjen, i år på 
Tomb videregående skole, og vi gjennomførte åtte nydelige 
konfirmasjonsgudstjenester i tidlig september. Fra høsten av fikk vi ny giv i 
Supermandagen med en rekke ulike tilbud: babysang, etter skoletid, 
skattkistesamling, åpen middagsservering, barnekor, språkkafé og speidere. Vi har 
også startet et nytt kontinuerlig tilbud for tweens. I september hadde vi en veldig 
vellykket medarbeiderfest for frivillige, faste givere, menighetsråd og stab, med 
nærmere 90 personer til stede.  

Førjulsmessa og Lys i mørke-konserten er et stort løft som krever mange hender, 
føtter og bidragsytere, men var en suksess og betyr mye for menigheten både 
økonomisk og som møtepunkt.  
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Blant annet takket være bidrag fra Asker kirkelige fellesråd og en testamentarisk 
gave fra 2021 fikk vi gjennom året realisert flere investeringer: nye stoler og nytt 
lydanlegg i menighetssalen, restaurering av flygelet og oppgradering i ungdomssalen 
og på kirkeloftet.  

Vi gleder oss over at Holmen kirke uken i gjennom er mye i bruk av folk i alle aldre. 

Nordre Hurum menighet 

Daglig leder: Hildegunn Opstad 

De store begivenhetene har stått i kø i Nordre Hurum menighet gjennom året. Noe er 
stort og synlig, stilaser har blitt reist og tatt ned. Historiske liturgiske tegn har dukket 
opp på hvitkalkede middelaldervegger.  

Mer lavmælte begivenheter er lyden av en oppvaskmaskin i kirkestua som for aller 
første gang vasker kaffekopper. Og engasjementet og tålmodigheten til folk som 
bretter opp ermene. Kirketjeneren er en av de, som tar vare på byggene og tar imot 
folkene som besøker kirkegård og kirkebygg, og nå også kirkestua. I kirkestua har 
det allerede vært flere arrangementer, foredrag, intimkonsert, konfirmant-
undervisning, forestilling, småbarnssang og Klokkarstudagen, for å nevne noe. I 
2023 gjør vi klar kirkestua også til utleie. Det kommer godt med at Hurum kirkes 
venner har gitt midler til piano her, i innsamlingsaksjonen som ble initert av 
organistene.  

En begivenhet er det også å gå innover kirkegulvet i Kongsdelene kirke, på løperen 
som menighetens innbyggere har gitt, samlet inn av Kongsdelene kirkes venner. Og 
å møtes av musikk spilt på det ærverdige flygelet gitt i gave til menigheten, like 
gammelt som kirken selv, fra 1905. Menigheten har mange flotte musikere og kor å 
samarbeide med, og samarbeider om Ten-sing i Teglen sammen med de andre 
menighetene i Asker sør. Advents- og juletiden har bydd på imponerende og fine 
skolegudstjenester og konserter, og krybbevandringer med barnehagene 

Menighetsbladet for Hurum har redaksjon i Nordre Hurum, og vi er takknemlige og 
stolte over det fine arbeidet og frivillig innsats, for å utforme og distribuere 
menighetsbladet til alle postkasser på Hurumhalvøya.  

Kirken i vår tid, vårt lokale kirkeakademi, har hatt to interessante foredrags- og 
samtalekvelder på Malerhjemmet. En kveld på våren, og en på høsten i forbindelse 
med den årlige Kulturuka. Julemarkedet på Sætre har også blitt en årlig tradisjon i 
nordre Hurum. Markedet synes å generere stadig større engasjement, giverglede og 
juleglede.  

Glede ble det enda mer av, da Hurum kirke åpnet igjen, etter å ha vært stengt ett år i 
forbindelse med rehabilitering. Helt fra forrige årsskifte har vi holdt gudstjenester og 
seremonier i Hurum kirkestue. Men til advent i år ble det gjenåpning av Hurum kirke, 
med stemningsfulle konserter og høytidelig og uforglemmelig kirkekaffe med historisk 
foredrag og besøk av ordføreren. Etter planen er kirkebygget på vedlikeholdsnivå i 
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mai 2024, så da håper vi på minst like god kirkekaffe. Og først og fremst folk. «Dette 
er vårt tempel, vårt hellige hus», sa prost Øyvind Stabrun i prekenen 1. søndag i 
advent, «bygget til Guds ære og nå renovert til Guds ære og vår oppbyggelse. Et 
folkets hus på høyden, med utsikt over fjorden og landet omkring».  

Røyken menighet 

Daglig leder: Heidi Kjølseth 

Mange barn er døpt i Røyken i 2022. Det er likevel fortsatt noen færre enn i 2019, 
som var det forrige «normale» året. Vi har imidlertid hatt flere vielser enn på flere år! 

Konfirmantene fikk også i 2022 tilbud om alternativ Bo-hjemme leir. Nesten 
halvparten valgte dette tilbudet. Den andre halvparten dro på leir på Norefjell i regi av 
KFUK-KFUM. Alle konfirmasjonsgudstjenestene både i Røyken kirke og Teglen ble 
flotte og høytidelige.  

For gudstjenestebesøket har vi fortsatt merket at det er færre deltakere enn før 
pandemien, også på gudstjenestene på julaften. Røyken menighet i sommerukene  
hatt åpen kirke en ettermiddag i uka. 

Til påske lagde staben et påsketeater, og til jul hadde de adventssamlinger for 
barnehagebarn i kirkene våre. Dette ble veldig godt mottatt av barnehagene! 

Slemmestad og Nærsnes menighet 

Daglig leder: Elisabeth Ristesund Hagen (i permisjon – vikar: Ellen Sæle Hansen) 

 

Søndagsgudstjenste i Slemmestad kirke. Foto: Asker kirkelige fellesråd 

Vårt første arrangement i 2022 var juletrefest utenfor Slemmestad kirke med 
bålpanne og lek. Det var siste rest av en lang periode med alternative aktiviteter 
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grunnet pandemi og restriksjoner. Heldigvis fikk vi etter hvert lov til åpne opp igjen for 
full drift, og det var en glede å se at deltakerne kom tilbake til gudstjenester og tiltak 
for trosopplæring og diakoni.  

Vi brukte blant annet første del av året til å systematisere de diakonale tilbudene 
våre, og fikk etablert et diakoniutvalg. Dette genererte flere frivillige, og en god 
fordeling av ansvarsområder i utvalget. Med flere frivillige kunne vi startet opp med 
kafè to dager i uken, Kafé Bønna. Kafèen har inngått et samarbeid med Asker 
demensforeningen som har konsert på kaféen en gang i måneden. Besøkstjeneste, 
kirkeskyss, åpen kirke, kirkekaffe på Bråset bo – og omsorgssenter og språkkafe er 
også noen av de nye tilbudene som diakoniutvalget har etablert og videreført. 
Torsdagsmiddagen som drives på 13 året har fullt hus hver gang og kjennetegnet er: 
god mat og god stemning. 

Trosopplæringen har gjennomført sine faste aktiviteter som tårnagenthelg og lys 
våken, babysang og utdeling av bok til 4 åringer. Vi har også startet et nytt tilbud, 
supertirsdag, der vi samler barn i ulike aldre til aktivteter i aldersinndelte grupper, og 
så samles de til et felles kveldsmåltid. 

Konfirmantundervisning, konfirmantleir på Strandheim og lederkurs for 
fjorårskonfirmanter har blitt gjennomført, og vi har utvidet tilbudet til konfirmantene til 
å delta på Refill, en klubb for ungdom som arrangeres på søndagskvelder i et 
samarbeid mellom Slemmestad og Nærsnes menighet og Røyken menighet. 

Barnehagene og skolene, som vi hadde faste møtepunkter med før pandemien har 
igjen fått deltatt på påskevandring, kirkebesøk, krybbevandring og 
skolegudstjenester.  

Gudstjenestene er vår jevne puls, og gode møtepunkt der stab sammen med frivillige 
legger til rette for gode og inkluderende fellesskap. Vi har jevnlig forsangere og 
musikere med fra kor og grupper som øver i kirkene våre. Vi har mange frivillige som 
deltar som vertskap, medliturger og kaffekokere, og konfirmanter som deltar i 
gudstjenester og sørger for kaker til kirkekaffe hver søndag i vårhalvåret. I år har 
menigheten også utvidet tilbudet rundt allehelgen med en minnekonsert om kvelden. 
Julaften hadde vi godt besøkte gudstjenester, og vi er glade for at mange fant veien 
tilbake til denne gudstjenesten etter to år med begrensede tilbud rundt julehøytiden.  

Dugnader er også gjennomført både i Nærsnes og i Slemmestad, både ute og inne.  

Alt dette gode får vi til fordi vi har engasjerte og dedikerte frivillige som står på, som 
har et diakonalt hjerte og som vil noe sammen med oss i stab og råd. 
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Søndre Hurum menighet 

Daglig leder: Hildegunn Opstad 

Årets konfirmanter preget den fine friluftsgudstjenesten og aktivitetsdagen på 
Rødbysetra i juni. Arrangementet er et av årets nye tilskudd i Søndre Hurum, og vi 
arrangerte dagen i samarbeid med Nordre Hurum menighet og Rødbysetra 
Aktivitetssenter.  

Ni av årets konfirmanter fra søndre og nordre Hurum deltar på ledertreningskurset 
Milk (minilederkurs) i 2022-2023, ledet av menighetspedagog og diakonimedarbeider 
i menighetene. 

Nytt av året er også Supertirsdag, samlingspunkt for barnefamilier på Tofte, med 
servering av middag, knøttesang og andre aktiviteter, på Tofte samfunnshus. I år har 
vi gjort erfaringer med søndagsskole på Filtvet, der barna møtes i kapellet ved siden 
av Filtvet kirke på utvalgte søndager. Filtvet kirkes venner har satt inn kjøkken i 
sakristiet. Her er det duket for både middag og mye god kirkekaffe framover. 
Venneforeningen ble feiret og takket, i sommerkonserten i Filtvet kirke. Kirken har 
vært åpen med jevne mellomrom gjennom hele året, ofte i samarbeid med 
akuttmottaket for flyktninger på Filtvet, sammen med frivillige i menigheten.  

I mai inviterte vi til stor støttekonsert i Holmsbu kirke, til inntekt for Tusenfryd-tur for 
de som bodde på flyktningemottaket. Musiker Runi Wold-Kristiansen tok initiativ til 
konserten, som vi arrangerte sammen med musikere som stilte opp gratis for å gi 
støtte til flyktningene fra Ukraina.  

Vi er ellers glade for å fortsette samarbeidet vi tidligere har hatt med Filtvet helsetun, 
nå Hurum bo- og omsorgssenter, som åpnet rett før jul i 2021. Prestene og 
organistene fra søndre Hurum og nordre Hurum menigheter har deltatt med musikk, 
andakter og salmesang gjennom hele 2022.  

Sommeren i Holmsbu kirke har huset publikum fra fjern og nær på 
kunstforestillingene og konsertene også i år, godt ledet av prosjektleder og 
profesjonelle frivillige. Det som startet som prosjekt inngår nå i vanlig drift i Søndre 
Hurum menighet. Gjennom sommeren har vi hatt åpen kirke på hverdager, med 
ungdom i sommerjobb som kirkevert. Vi roper høyt hurra for å endelig ha mottatt 
siste godkjenning av nytt servicebygg og rullestolrampe. Kunstverkene i kirken og i 
kapellet har blitt tilstandsvurdert av kunstkonservatorer, slik at vi kan ta best mulig 
vare på den, til glede og inspirasjon også for framtidige generasjoner.  

Holmsbu kirkes venner og menighetsrådet arbeider sammen med fellesrådet med å 
istandsette kapellet slik at flere får oppleve den litt for godt bevarte hemmeligheten, 
det vakre kapellet med kunstverket «Livets tre», nederst på Holmsbu kirkegård. På 
tampen av året mottok Søndre Hurum menighet en raus gave, til et minnefond som 
går til ny utebelysning ved Holmsbu kirke. Kirkestedet klargjøres også ellers for nye 
opplevelser, både i kunstnerkirken og i kapellet.  
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Avslutningsvis i årsrapporten kan vi minne hverandre på at vi er heldige, som kan se 
tilbake på et år uten de store nedstengningene. Så godt det var endelig å få sitte tett i 
kirkebenkene for å høre korpsene fra Sætre, Folkestad og Tofte spille julen inn! 

Vardåsen menighet 

Daglig leder: Åshild Solgaard 

2022 har vært et spennende og aktivt år i Vardåsen menighet. Da smitteverntiltakene 
ble avsluttet i februar kom alle våre vanlige aktiviteter raskt i gang. Gudstjenester og 
søndagsskole, torsdagskaffe, myldredag med middag, knøttesang, 4-5-klubb, SPOR 
og korarbeid, konfirmantarbeid, ungdomsklubb, bibelundervisning, Senior-Sang, 
speider, Åpen kirke, julemarked og konserter. Listen er lang. Her spiller staben en 
viktig rolle, men den aller viktigste ressursen i Vardåsen menighet er alle de frivillige 
som bidrar inn i arbeidet. Det skaper glede, motivasjon og høyt aktivitetsnivå. 

I januar kunne vi glede oss over at vi endelig hadde tett tak. Med en sommer og høst 
der Vardåsen kirke hadde tak over tak og stillas utenfor vegg var det stor glede da vi 
endelig var ferdig med «teltmøter». 

På vårparten feiret vi to jubilantfester, én for jubilanter fra 75 og oppover som fylte i 
2021 og én for de som var jubilanter i 2022. Ved jubilantfesten for de som jubilerte i 
2022 feiret vi blant annet at vår trofaste Odd Isachsen fylte 100 år. Da var også 
ordfører Lene Conradi til stede.  

I juni var det menighetsfest og feiring av Dag Håland. Dag var med på å bygge opp 
Vardåsen menighet og kirke og har vært sokneprest siden oppstart. Etter sommeren 
var ny sokneprest Olaf Huuse Haraldstad på plass for å lede menigheten videre, og 
Solveig Vatn Weisser er et friskt tilskudd som ny kapellan og også med oppgaver 
som kateket. 

På høsten kunne vi glede oss over å igjen få tilgang på Under. Underetasjen i 
Vardåsen kirke ble bygget ut rett før Koronapandemien. Under pandemien har 
underetasjen vært leid ut til Koronaklinikken. Dette har vært et fint samarbeid med 
Asker kommune, men denne høsten har det vært en boost for arbeidet å igjen ha 
tilgang på Under for våre aktiviteter.  

Korene i Vardåsen har vokst i løpet av 2022. Senior-Sang har hatt jevnt tilsig av nye 
korister, og barne- og ungdomskoret Vardåsen har vokst og rundet 100 medlemmer 
før årsskiftet. Både før sommeren og ved juletider inviterer barnekor, ungdomskor og 
voksenkor til svingede flotte konserter. Da er det godt det er høyt under taket, for 
ellers hadde nok taket løftet seg. 
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Østenstad menighet 

Daglig leder: Liv Ruud 

Vi ser med glede tilbake på at vi i 2022 igjen kunne åpne opp kirken vår. Etter 
pandemien fikk omsider visjonen  «Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom» 
tilbake sin betydning. 

Aktiviteten i kirken har vært stor, og vi har invitert til gudstjenester, barne- og 
ungdomsaktiviteter, eldretreff og ulike kulturelle arrangementer. Tirsdagsmiddagen 
har også tatt seg opp igjen, og hver tirsdag serverer frivillige de mange 
småbarnsfamiliene som kommer for å få servert deilig, hjemmelaget middag for en 
billig penge. Korene etter middagen er også godt besøkt. Dig Deeper, for 10-13-
åringene ble startet opp igjen på høsten. Hver tirsdag møter mellom 20-25 barn/unge 
til aktiviteter både inne og ute. Tiltaket er i hovedsak drevet av frivillige. 

21. oktober gjennomførte vi en internasjonal fest i samarbeid med Nærmiljøsentralen 
i Vollen. Denne kvelden ble det snakket mange språk i Østenstad kirke – de 60 
deltakerne var fra Russland, Ukraina, Tyskland, Jordan, Irak, Norge, Vietnam, India, 
Thailand og Afghanistan. Vi spiste deilig tapas og supper fra ulike steder i verden og 
det ble danset folkedans fra ulike verdenshjørner. Henna-maling, Ikido-oppvisning, 
klarinettkonsert med kulturskolen og besøk fra Hindutemplet i Slemmestad stod også 
på programmet.  

Julemarkedet ble gjennomført 12. november. Frivillige hadde gjennom hele året 
produsert varer for for salg. Det ble solgt ved i sekker, håndarbeidsprodukter, 
hjemmebakst, matvarer, barn kunne snekre sine egne fuglekasser og speiderne 
disket opp med bål og pinnebrød. Salget innbrakte kr. 180 000 til menighetsarbeidet. 

I desember gjennomførte vi den årlige medarbeiderfesten, hvor vi hyller alle våre 
frivillige. Frivillige i Østenstad menighet legger hvert år ned tilsvarende mer enn 10 
årsverk. Det er vi utrolig takknemlige for. 75 frivillige deltok på festen, hvor blant 
annet Tensing i Østenstad fremførte et julespill. Den såkalte Takk-og-pris-prisen blir 
hvert år delt ut til en av de frivillige. Prisen for 2022 gikk prisen til Else Marie 
Fonneløp. Hun har vært frivillig i Østenstad menighet i 40 år! 

Åros menighet 

Daglig leder: Heidi Kjølseth 

Barna er tilbake. Antallet barn til dåp i 2022 er endelig det samme som tilbake til det 
de siste «normalåret» 2019. 

I 2022 ble holdt 10 flere gudstjenester enn i 2019, men likevel ikke så mange flere 
deltagere. Den samme trenden som vi har sett i det almenne kultur- og samfunnslivet 
så vi også på julaften i kirkene i Åros – det var færre tilstede enn i 2019. Vi håper i 
2023 å kunne åpne dørene for enda flere og ønsker hjertelig velkommen (tilbake til) 
den lokale kirken på Åros. 
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Konfirmantkullet i 2022 var det største på mange år. De deltok på leirer sammen med 
konfirmantene i Røyken. De fikk også i 2022 tilbud om alternativ Bo-hjemme leir i 
juni. Der deltok nesten halvparten av konfirmantene. Den andre halvparten deltok på  
KFUK-KFUMs konfirmantleir på Norefjell.   

Åros har en viktig Olsok-tradisjon i kirken. Også i 2022 var det derfor 
Olsokgudstjeneste i Åros kirke med konsert i etterkant. Lysmessen i advent var som 
alltid en fin opplevelse, denne gangen med prosjektkor og etterfølgende konsert. 

Til påske lagde staben et påsketeater, og til jul hadde de adventssamlinger for 
barnehagebarn i kirkene våre. Dette ble veldig godt mottatt av barnehagene! 
 
Krigens flyktninger til Asker og Søndre Hurum 
Av daglig leder for menighetene i Hurum Hildegunn Opstad 

Krigen i Europa når på mange måter også Asker – ikke minst med mottak av 
flyktinger på Filtvet.  

I 2022 bosatte Asker kommune 340 flyktninger, og for 2023 har formannskapet 
vedtatt å bosette inntil 360. De fleste kommer fra Ukraina, men akuttinnkvarteringer 
huser mennesker fra mange land og krigsherjede områder. 

Allerede kort tid etter krigsutbruddet produserte Kirkens feltarbeid Ukraina-lys, 
stearinlys i gult og blått, hvor overskuddet gikk til Kirkens Nødhjelp arbeid i Ukraina. 
Mange kjøpte lysene, som utløste stort engasjement. Lysene blir jevnlig brukt ved 
lystenning og bønn, i gudstjenester og på andre offentlige samlinger, og hjemme hos 
privatpersoner rundt om i Asker.  

Menighetene og enhetene i Askerkirken har forsøkt å gi god informasjon på ukrainsk, 
via hjemmesider og plakater. I Vardåsen kirke laget presten en stor gul solsikke, 
Ukrainas nasjonalblomst, som stille har stått i kirkerommet, gjennom året. Organister 
og kantorer har bevisst brukt ukrainsk musikk og korsanger, og det blir stadig tydelig 
hvordan musikk kan bygge bro, og berøre. Ukrainsk Kyrie, som står i Norsk 
salmebok, synges rundt om i kirkene i Asker prosti. Mange ukrainere ber hver dag 
Salme 31 i Salmenes bok i Det gamle testamentet. Noen av menighetene har denne 
salmen trykket opp, og den ligger fremme under Åpen kirke og gudstjenester. 
Ukrainsk Bibel ligger også fremme i flere av kirkene, og de som ønsker det, kan få en 
Bibel på ukrainsk.  

Flere kirker i Asker har hatt Åpen kirke gjennom året, blant annet Filtvet kirke i 
søndre Hurum menighet, i samarbeid med akuttmottaket på Filtvet. I mai inviterte 
menigheten til støttekonsert i Holmsbu kirke, og inntektene gikk til Tusenfryd-tur for 
de som bodde på mottaket.  



Side 26 
 

Slemmestad og Nærsnes menighet 
arrangerte på våren en 
veldedighetskonsert i samarbeid med 
Nærsnes kirkeforening. På høsten 
arrangerte Østenstad menighet 
internasjonal fest i samarbeid med 
nærmiljøsentralen i Vollen. Mange 
nasjoner var representert i Østenstad 
kirke den kvelden, og det var innsamling 
til Unicefs arbeid for barn i Ukraina. 
Flere menigheter, blant annet Holmen, 
har en ukentlig språkkafé, der personer 
fra Ukraina er faste deltakere. På Tofte 
har menigheten samarbeidet med lokale 
aktører om samling for barn på Tofte 
menighetshus, Holmen har arrangert 
middag i samarbeid med 
Frelsesarmeen.  

Asker kirkelige fellesråd, med de ulike 
avdelingene og menighetene, har på 
ulike måter forsøkt å lytte til, og 
respondere på, behov, ved å møtes, gi 
hjelp, sosial rådgiving, sorgstøtte, og å 
skape møtesteder. Ansatte og frivillige 
medarbeidere innenfor diakoni og 
barne- og ungdomsarbeid, og alle de 

andre fagområdene i kirken, ønsker å fortsette det gode samarbeidet vi har lokalt i 
Asker. Vi ønsker å fortsatt finne veier for å møtes og hjelpe hverandre, på tvers av 
landegrenser, språk og kultur. I solidaritet med hverandre, til gjensidig vennskap, i 
fred. 
 
På Asker kirkelige fellesråds nettsider har det det siste året vært bilde av det 
ukraainske flagget med slik tekst:  

Ласкаво просимо до церкви в Аскері! Місцеві церкви вітають наших 
українських сестер і братів у Аскері. Наші церкви відкриті для вас. Тут ви 
знайдете інформацію українською мовою про церкви в Аскері та як з нами 
зв'язатися 

Velkommen til kirken i Asker! De lokale kirkene ønsker våre ukrainske søstre og 
brødre velkommen til Asker. Våre kirker er åpne for dere. Her finner du informasjon 
på ukrainsk om kirkene i Asker og hvordan du tar kontakt med oss. 

 

Asker kirke åpnet da krigen i Ukraina 
brøt ut. Ordfører Lene Conradi var blant 
de som kom til kirken den 
ettermiddagen for å tenne lys.  
Foto: Asker kirkelige fellesråd.  
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Felles tiltak på tvers av menighetene i Asker 

Framfor alt samarbeider menighetene om diakonale tiltak, men også innen 
trosopplæring og på det kirkemusikalske feltet. Pilegrimsarbeidet har fått egen 
overskrift i denne årsrapporten. 

Kirkens feltarbeid er det mest kjente eksemplet på slik samarbeid. Ansatte i 
feltarbeidet deltar reglemessig på gudstjenester og andre samlinger i menighetene 
og kirkens frivillige bidrar betydelig inn i feltarbeidet. Se eget kapittel om Kirkens 
feltarbeid i Asker.  

Grønn kirke. Oslo bispedømme har en egen ressursgruppe for skaperverk og 
bærekraft som arrangerer ulike inspirasjonssamlinger knyttet til miljø- og 
klimaspørsmål og forvaltning av skaperverket. Slike inspirasjonssamlinger er det 
også lokalt for Askermenighetene. Alle menigheter i Asker nord er nå blitt godkjent 
som grønne menigheter.  

Samling for brudepar. Hvert år invitererer prester og kantorer i Asker til en samling 
for alle brudepar som planlegger å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset gir en 
innføring i hva som skjer i kirken under seremonien og etter lunsj får de påmeldte 
parene et tre timers kurs i samlivskunst ved en samlivsterapeut.   

Tilbud ved sykehjem og aktivitetssentre. Diakoner, kantorer og prester har 
regelmessige samlinger for beboere og brukere på mange av kommunens 
institusjoner og aktivitetssentre. Andakter, sangstunder, musikksamlinger, 
høsttakkefest og adventssamlinger er noen av tilbudene. Asker kirkelige fellesråd har 
egen institusjonsprest – se annet sted i årsrapporten. 

Sorggrupper. I 2022 har det vært 4 aktive grupper. To tidligere sorggrupper 
eksisterer fortsatt som vennegrupper.  
 
Lørdagsklubben 

Lørdagsklubben er et tilbud for mennesker med utviklingshemming i Asker. Klubben 
har lang historie og fortsatt faste møtepunkter etter 43 års drift. Prostidiakonen har 
sammen med et eget styre ansvar for programmet. Lørdagsklubben har månedlige 
samlinger for 25-30 personer og blir avsluttet med åpen gudstjeneste, samt egen 
juletrefest. Samlingene rullerer mellom  Holmen, Vardåsen og Østenstad kirker. Nytt 
av året var den første samling i Teglen Spikkestad kirke og kultursenter. Hvert 
semester medvirker også klubbens ved en gudstjeneste i en av de lokale 
menighetene. Klubben har også egen bibelgruppe.  

Lørdagsklubben deltar også ved begravelser og minnesamvær når noen av 
medlemme dør. I 2022 tok klubben avskjed med en av deltakerne.  
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Årets store høydepunkt var sommerturen til Spania i slutten av mai. 14 personer fra 
Lørdagsklubben deltok, og hadde som vanlig en strålende uke på Solgården utenfor 
Villajoyosa. Samlingene er veldig viktige for gruppa, siden de er godt tilrettelagt og 
fordi vi møter andre tilsvarende grupper fra Norge. Årets treff samlet 140 deltakere.  
 
Pilegrimsvandring i Asker 
Den såkalte Tunsberg-leden går gjennom Røyken, Vardåsen, Asker og Holmen. I 
tillegg finnes det mange andre kirkestier knyttet til kirkesteder i Asker. Ikke minst har 
Hurum historielag vist interesse for stiene til Hurum middelalderkirke.  

Kirkebyggene er som «fyrtårn» langs leden, som allerede er flere steder er godt 
merket. Askermenighetene arbeider fortløpende med å holde kirkene mest mulig 
åpne for de som ønsker å komme inn. I Askerkirken er det en egen ressursgruppe 
som arbeider med pilegrimskonseptet, som har mange koplinger til bærekraftmålene 
og til kommunens handlingsprogram og temaplaner.  

Flere av menighetene i Asker prosti er med i Pilegrimsforeningen St.Hallvard av 
Huseby og tilknyttet Regionalt Pilegrimssenter Oslo. Det ble i 2022 arrangert 
vandringslederkurs over fire lørdager med deltakere fra vårt område. Pilegrimsleden 
gjennom Asker er delvis nymerket i 2022. Dette er et samarbeid mellom Asker 
kommune, Viken fylkeskommune, frivillige og Pilegrimssenter Oslo. 
 

 
 
Tunsberg-leden går gjennom Asker. Foto: Bo Mathisen. 



Side 29 
 

Ansatte i Asker kirkelige fellesråd i 2022  
Den norske kirke har fortsatt en kirkeordning med to arbeidsgiverlinjer: 
Menighetsprestene er ledet av prosten, og ansatt av Oslo bispedømmeråd. Alle 
andre kirkelige ansatte har Asker kirkelige fellesråd som arbeidsgiver og kirkesjefen 
som øverste leder. 

Antall årsverk (finansiering) 10 2018 2019 2020 2021 2022 
Asker kirkelige fellesråd med 
tilskudd fra Asker kommune  

53,93 56,05 57,05 57,15 57,75 

Statsbudsjettet med tilskudd til 
trosopplæring og kateketer  

11,60 11,60  11,60 12,60 12,10 

Menighetene (egen finansiering)  3,86 2,80 2,40 2,30 2,62 
Menighetsbarnehagene  13,08 12,00 12,00 13,28 15,05 
Kirkens feltarbeid (egen finansiering) 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 
Elveplassen botilbud (Kirkens 
feltarbeid) 

8,08 8,08 8,08 8,08 8,35 

Menighetsprester i Asker (OBD)  16,5 16,5 16,5 17,3 17,5 
Samlet 108,15 108,13 108,13 111,21 113,87 

 
Ansatte ledere i fellesrådet 
Asker kirkelige fellesråd Navn Menighet eller enhet 
Kirkesjef John Grimsby AKF 
Personalsjef/ass. kirkesjef Maud Berntsen AKF Kirkesjefens stab 
Økonomisjef Else Teige AKF Kirkesjefens stab 
Daglig leder  
  

Hildegunn Opstad 
 

Nordre Hurum 
Søndre Hurum 

Daglig leder Åshild Solgaard Vardåsen 
Daglig leder Solveig Elin Bru-Olsen Holmen 
Daglig leder Heidi Kjølseth Røyken og Åros 
Daglig leder 
 

Elisabeth Ristesund Hagen 
Vikar: Merete Fossli 

Heggedal 
 

Daglig leder 
 

Elisabeth Ristesund Hagen 
Vikar: Ellen Sæle Hansen 

Slemmestad-Nærsnes 
 

Daglig leder  Liv Ruud Østenstad 
Daglig leder Grete Ellingsen Aaby Asker 
Daglig leder Gudrun Brøvig Silde Kirkens feltarbeid  
Driftssjef/avdelingsleder  Even Frogh Gravferd 
Barnehageleder Maria Forvik  AKF Barnehager 
Enhetsleder/ 
kommunikasjonsrådgiver 

Jørgen G. Svartvasmo 
 

AKF Fellestjenester 
 

 
10 For 2015-2019 er antallet årsverk summert i de tre tidligere fellesrådene Asker, Hurum og Røyken.  
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Menighetsprestene i Asker 
Menighetsprestene i Asker er sentrale i utøvelsen av kirkens oppdrag i menighet og 
samfunn. Gjennom prestetjenesten møter vi mennesker i sorg over å ha mistet en de 
var glad i, mennesker i takknemlighet og glede over å ha fått et barn eller mennesker 
i sprudlende livsglede over å ha funnet en de elsker og skal dele livet sitt med. 
Menighetsprester utfører dåp, konfirmasjon, vielser og gravferder. De forretter ved 
gudstjenestene, står tett på konfirmantene og bidrar inn i de mange møteplassene 
menighetene tilbyr folk. Sokneprestene sitter i menighetsrådene og utgjør ledelsen i 
sine respektive sokn sammen med de daglige lederne og menighetsrådslederne. 
Prester er en del av de lokale stabsfellesskap sammen med andre lokalt ansatte, selv 
om de tilhører ulike arbeidsgiverlinjer. 
 

 

Asker kirke 8. mai 2022. Fellesrådets leder Nils Inge Haus leser biskopens 
tilsettingsbrev ved innsettelsen av Øyvind Stabrun som ny prost i Asker.  
Foto: Asker kirkelige fellesråd. 

I 2022 var det var knyttet stor spenning til det å kunne gjenåpne alle kirkene våre til 
gudstjenester, konserter, gravferder, dåp, konfirmasjoner, og vielser, under normale 
tilstander. Vi var spente på om folk ville benytte seg av de tilbudene kirken tilbyr etter 
en pandemi. Med glede kunne vi registrere at folk søkte til kirkene igjen. 
Konfirmantene kunne delta i normal undervisning og på leir, det ble slutt på 
restriksjoner knyttet til antall i begravelser og på gudstjener/dåp. Den normal 
hverdagen for menighetene falt fort på plass.  

Asker prosti har ti sokn og 17 prestestillinger, inklusive prost. Holmen er det største 
soknet, med sokneprest, kapellan og en halv stilling som menighetsprest, mens 
Østenstad, Asker og Vardåsen har sokneprest og kapellan. Soknepresten er 
aleneprest i Søndre og Nordre Hurum, Åros, Røyken, Heggedal og Slemmestad og 
Nærsnes. Vi har to halve stillinger som prostiprest. Disse bidrar i menighetene ved 
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kortvarige sykefravær, ferier og uttak av frihelger, i tillegg til en halv stilling som 
prostesaksbehandler. Prosten er menighetsprestenes arbeidsgiver med delegert 
tilsynsmyndighet fra biskopen for hele prostiet, og er med det biskopens representant 
i prostiet.  

Det særegne ved prestetjenesten er at den har ansvar for formidling av det kristne 
budskapet om håp og kjærlighet, samtidig skal den være lydhør for den religiøse 
søken som er på stedet den enkelte prest har sitt virke. Prestetjenesten har i 
oppgave å sette ord på den virkeligheten folk opplever i sine liv. Gjennom 
formidlingen, skal prestene åpne opp samtalen om tro, pirre nysgjerrigheten på de 
gamle tekstene og fortellingene i Bibelen, og troverdig bidra inn i de situasjoner hvor 
mennesker er på sitt mest sårbare.   

Til Asker kirkelige fellesråd er det tilknytet 2,5 prestestillinger, henholdsvis i Kirkens 
feltarbeid, en institusjonsprest og en delt stilling som kateket og prest i Slemmestad-
Nærsnes menighet. 

Kirkelig organisering 

Den norske kirke har komplekse og til dels kompliserte strukturer. Kirkens øverste 
organ er Kirkemøtet, som i 2022 derfor fattet prinsippvedtak om ny kirkelig 
organisering. Kirkemøtet vedtok at Den norske kirke fortsatt skal ha to 
arbeidsgiverlinjer, men at kirkelig fellesråd skal utøve arbeidsgiveransvaret for alle 
kirkelig ansatte i soknene. Samtidig skal både menighetsrådets, bispedømmerådets 
og biskopens tilsynsrolle styrkes. I 2023 og 2024 skal Kirkemøtet etter planen drøfte 
og fatte en rekke vedtak knyttet til utøvelse av kirkelig demokrati, de ulike rådenes 
rolle og samhandling, samt utøvelse av kirkefaglig ledelse.   

Kirkelig organisering engasjerer mange, og det er da også viktig for kirken å finne en 
organisering som nettopp kan bidra til å gjøre kirken relevant og bruke ressursene på 
beste måte. For de fleste er imidertid en levende lokalmenighet og en lokal kirke det 
viktigste. Det skal vi fortsatt samarbeide om, uansett arbeidsgiverlinjer og ulike 
oppfatninger om forholdet mellom nasjonal og lokal kirke og hvem som i framtiden 
skal lede den. 

AKF Fellestjenester 

Av enhetsleder og kommunikasjonsrådgiver Jørgen Svartvasmo 

Fellestjenester er en enhet i Asker kirkelige fellesråd som utvikler og leverer ulike 
fellesfunksjoner både rettet mot publikum og til fellesrådet, menighetene og øvrige 
enheter i organisasjonen. Dette innebærer blant annet ekspedisjon og 
administrasjon, informasjonsarbeid og IKT. Tjenestene fra fellestjenester er 
beskrevet i en egen funksjonsbeskrivelse.  

Hovedfokus i 2022 var normal drift og samtidig tilpasning, utvikling og forbedring av 
enhetens oppdrag. I løpet av året styrket enheten arbeidet med arkivrutiner og 
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arkivsystemet P360, gjennom oppfølging av ledere og digitalisering av 
personalarkivet. Enheten utviklet og gjennomførte i 2022 en rekke kurs for ansatte i 
organisasjonen innenfor både kommunikasjon, administrative rutiner og ulike 
fagsystemer.  

Fellestjenester har i 2022 også vært opptatt av å tilpasse driften til «post pandemi» 
og samtidig utnytte mulighetene som de siste årenes digitalisering har skapt. 
Enheten har fortsatt mye videoveiledning og kurs i webinarformat med stor suksess! 
Samtidig har det vært veldig positivt å kunne kombinere fysiske kurs med lett 
tilgjengelig fjernhjelp for alle ansatte.  

Det digitale kommunikasjonsarbeidet har vært høyt prioritert, både gjennom 
tilpasning av Microsoft Teams som internt arbeidsverktøy og ved å utvikle nettsider 
og sosiale medier som publikumsrettede kommunikasjonskanaler.  
 
Medvirkning og samarbeid med organisasjonene 
Tillitsvalgte Navn 
Fagforbundet Merete Fossli 
Delta Elisabeth Brøndal 
Creo (kirkemusikerne) Yngvild Wattum Stuksrud 
Diakonforbundet Jarle Klungrehaug 
KUFO (pedagogene)  Bodil Staxrud 

 
Det har i 2022 vært 4 møter med mellom organisasjonene og arbeidsgiver, i tillegg til 
fortløpende dialog, særskilt knyttet til smittevern i begynnelsen av 2022. 

Blant sakene som har vært behandlet er: 

• Rullering av beredskapsplan for Asker kirkelige fellesråd 
• Oslo bispedømmes beredskapsplan Beredskapsplan og fornyet 

gjensidighetsavtale om kirkelig bemanning ved Evakuert og pårørendesenter 
(EPS) 

• Etiske retningslinjer 
• AKF Reglement for oppmerksomhet ved ansattes merkedager 
• Valg av verneombud 
• Orienteringer om ledige stillinger, nyansettelser og ferieavvikling 
• Tariffoppgjør 2022 
• Drøftingsmøte Lønnspolitiske retningslinjer for lokalt lønnsoppgjør 
• Kirkelig organisering 
• Forberedelser for nytt lønns- og personalsystem 
• Lokale lønnsforhandlinger 1.12. 
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AKF Partssammensatt utvalg (PSU) 
AKF PSU Navn  
Leder Alise Narjord Thue AKF 
  Åge Rasmussen AKF 

  
Hege Merete Andersen, 
avløst av Morten Sandnes AKF 

  
Merete Fossli,  
avløst av Elisabeth Brøndal Ansattes representant 

  Jarle Klungrehaug Ansattes representant 
Vara 1 Arbeidsgiver Cecilie Vivette Arnet   
Vara 2 Arbeidsgiver Marianne Riis Rasmussen   
Vara 1 Ansatte Evelyn Romer Iversen   
Vara 2 Ansatte     

  
 AKF PSU har i 2022 hatt 6 møter og behandlet 41 saker.  
  
Noen av disse har vært: 
 

• Nytt lønns- og personalsystem 
• Ny kirkelig organisering 
• Etiske retningslinjer for ansatte i Asker kirkelige fellesråd 

  
I tillegg har det vært fast orientering om tilsettinger i AKF og hvilke saker som 
kommer til behandling i fellesrådets neste møte. AKF PSU har uttalt seg om saker 
som gjelder omgjøring eller opprettelse av stillinger, rekruttering til fagstillinger og 
drøftet problemstillinger knyttet til finansiering av stillinger.  
 
Partssammensatt utvalg har også mottatt løpende orienteringer om lønnsoppgjør i 
vårt tariffområde (KA Kirkens arbeidsgiverorganisasjon). 
 
Arbeidsmiljøutvalg 
Felles arbeidsmiljøutvalg for de tre gamle fellesrådene ble konstituert allerede 
4.12.2018. Dette er videreført også i 2022, med tre representanter for henholdsvis 
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I tillegg møter bedriftshelsetjenestens 
representant. I 2022 har Avonova i hovedsak bistått Asker kirkelig fellesråd som 
rådgivende organ inn i AMU, samt rådgivning i enkeltsaker etter behov. 

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. Det er derfor 
inngått avtale om såkalt samordnet AMU, hvor prost og arbeidstakerrepresentant for 
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menighetsprestene møter i felles AMU-møter for begge arbeidsgiverlinjene. AKF er 
såkalt hovedbedrift som største arbeidsgiver.  

Lederskap i AMU veksler annethvert år mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 
Det er arbeidsgiversiden som har ledet AMU i 2022. 

Arbeidsmiljøutvalg Representant E-post 
 

Hovedverneombud Kjetil Borgenvik  
(vikar til 1.8.2023) 

kb353@kirken.no  

Representant for 
arbeidstakere 

Christian Amble ca758@kirken.no 
 

Representant for 
arbeidstakere 

Ragnhild Neegård rn683@kirken.no  

Arbeidsgiver John Grimsby 
(kirkesjef) 

jg323@kirken.no 

Arbeidsgiver Maud Berntsen 
(personalsjef) 

mb986@kirken.no  

Arbeidsgiver Grete Ellingsen Aaby 
 

ga653@kirken.no  

Arbeidstakerrepresentant 
for menighetsprestene 

Ida Hanevold ih229@kirken.no  

Arbeidsgiver for 
menighetsprestene 

Øyvind Stabrun (prost) os293@kirken.no 

Avonova 
bedriftshelsetjeneste 

Martine Rodal (HMS-
rådgiver) 

martine.rodal@avonova.no  

 
Nye arbeidstakerrepresentanter ble valgt i allmøte for kirkelige ansatte i Asker 18. 
oktober. Nye representanter ble Christian Amble og Ragnhild Neegård, med Britta 
Hässlich og Ann Hansen som vararepresentanter.  

Verneombudene valgte i eget møte Kjetil Borgenvik som vikar for Liv-Iren Westnes i 
rollen som hovedverneombud. Hovedverneombudet har fast plass i AMU. 

AMU har i 2022 gjennomført 4 møter. Blant sakene som har vært behandlet er:  

• Smittevern 
• Oppfølging av medarbeiderundersøkelse  
• Fastsettelse av nye verneområder 
• Mal for vernerunder 
• Regler for bruk av hjemmekontor 
• Valg av verneombud og arbeidstakerrepresentanter til AMU,  
• Varslingsrutiner  
• Etiske retningslinjer for Asker kirkelige fellesråd 
• Behov for bedre rutiner knyttet til mål og sentrale planer for HMS-plan og for 

rapportering av sykefravær. 

  

mailto:kb353@kirken.no
mailto:ca758@kirken.no
mailto:rn683@kirken.no
mailto:jg323@kirken.no
mailto:mb986@kirken.no
mailto:ga653@kirken.no
mailto:ih229@kirken.no
mailto:os293@kirken.no
mailto:martine.rodal@avonova.no
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Verneombud 
Som en forberedelse til ny organisasjonen opprettet felles AMU allerede fra 1.1.2019 
nye verneområder. Verneområdenes antall er utvidet i 2022, slik at det enkelte 
verneombud har fått et mer oversiktlig område. Verneombudene har vanligvis møte i 
forkant av møtene i Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Verneområde Verneombud per 31.12. E-post 

 
Hovedverneombud Kjetil Borgenvik (vikar til 

1.8.2023) 
kb353@kirken.no  

Barnehagene Berit Funderud bf399@kirken.no 
Gravferdsavdelingen Tormod Krogrud tk354@kirken.no  
Slemmestad-Nærsnes, 
Heggedal og Østenstad 

Thina Michelet-Rosø tm845@kirken.no 

Holmen, Vardåsen, Asker 
og AKF Adm 

Liv-Iren Westnes 
(permisjon) 

 

 Vikar: Inga Mari Ramsfjell-
Kind (også vara for HVO) 

ir225@kirken.no 

Hurum, Røyken og AKF 
Fellestjenester: 

Evelyn R. Iversen  
 

ei837@kirken.no  

Kirkens feltarbeid Kjetil Borgenvik kb353@kirken.no  
Menighetsprestene (Oslo 
bispedømmeråd) 

Ida Hanevold ih229@kirken.no  

 

  

mailto:kb353@kirken.no
mailto:bf399@kirken.no
mailto:tk354@kirken.no
mailto:tm845@kirken.no
mailto:ir225@kirken.no
mailto:ei837@kirken.no
mailto:kb353@kirken.no
mailto:ih229@kirken.no
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Lokal kirkelig beredskapsplan 

Asker kirkelige fellesråd har overordnet ansvar for forsvarlig beredskapsarbeid og 
kriseledelse i egen organisasjon. Den overordnede beredskapsplanen er felles for 
alle menigheter og enheter i Asker.  

Kirkesjefen har ansvaret for at fellesrådets beredskapsplaner blir utarbeidet, gjort 
kjent og fulgt opp.  

Den nye beredskapsplanen ble vedtatt 24.11.2020, etter tre etapper i fellesrådet og 
høring i alle ti menighetsråd og i det partssammensatte arbeidet. Planen skal 
revideres og oppdateres årlig. I 2022 ble planen formelt oppdatert i Asker kirkelige 
fellesråds møte 14.05. 
 
Den overordnede beredskapsplanen er todelt:  
 
Del 1 tar for seg overordnede prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap, og 
hvordan AKF arbeider med kriseberedskap. Del 1 beskriver også hvordan AKF 
organiserer seg i en krisesituasjon, og hvordan vi samvirker med andre.  
 
Del 2 omtaler ulike kriser som kan ramme menighetsråd og fellesråd, med tilhørende 
risikovurderinger, forebyggende tiltak, samt tiltakskort hvis situasjonen likevel 
oppstår. Del 2 har til hensikt å øke bevisstheten om hva vi lokalt kan gjøre for å 
forebygge kriser, og hva vi kan gjøre dersom situasjonen likevel oppstår. Planen 
skiller mellom situasjoner der kirken er rammet, slik som ved brann, ulykke eller vold 
mot ansatte, og situasjoner der politi eller kommune anmoder om bistand.11   

 
11 AKF og Oslo bispedømmeråd har tidlig i 2021 inngått egen avtale mellom arbeidsgiverlinjene i 
kirken om samordning av beredskap knyttet til Evakuert- og pårørendesenter (EPS) i situasjoner der 
politiet etablerer Lokal redningssentral (LRS). 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/nyheter/beredskapsplan%20for%20asker%20kirkelige%20fellesr%C3%A5d/
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Kirkens feltarbeid i Asker: åpen virksomhet i nye bygg 
 
Menighetene i Asker har siden 1984 drevet Kirkens Feltarbeid, et diakonalt 
lavterskelarbeid blant rusmiddelbrukere i Asker. Arbeidet består av Varmestua, 
Elveplassen midlertidig botilbud, Herberget nødovernatting, Arbeidstiltaket, Bra Brukt 
(bruktbutikk), lysfabrikk og gateprestetjeneste.  
 
Kirkens feltarbeid har et tydelig diakonalt verdigrunnlag, men alle tiltak er åpne for 
alle, uavhengig av tro eller livssyn, etnisitet eller kjønnsidentet.  
 

 
 
Varmestua har åpent 365 dager i året, og alle som kommer får mat. Her fra 
åpningsdagen for den nye Varmestua på Askerholmen. Foto: Asker kirkelige 
fellesråd/Jørgen Svartvasmo. 
 
KFA har 22 faste ansatte fordelt på 18 årsverk. Feltarbeidet har i tillegg 21 faste 
frivillige knyttet til arbeidet.  
 
Kirkens feltarbeid skal avdekke, lindre og se muligheter. Vi ønsker å se det enkelte 
menneske der det er, være kirke på gata og møte mennesker med omsorg og 
respekt.    
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2022 har vært et begivenhetsrikt år; vi 
har flyttet til nye flotte lokaler på 
Askerholmen, vi skal fortsatt drifte 
Elveplassen midlertidige botilbud, vi 
kan igjen drifte slik vi gjorde før 
pandemien.    
 
Nye lokaler – nye Varmestua  
Varmestua er fortsatt hjertet av 
Kirkens feltarbeid. Varmestua er åpen 
hver eneste dag, morgen og kveld 
hele året; også julaften, 17. mai og 
andre høytidsdager. 
   
Det var en stor dag da vi kunne 
invitere til åpning i splitter nye lokaler 
22. august. Åpningen av nye 
Varmestua ble høytidelig markert ved 
taler, musikkinnslag og snorknytting: 
Ordfører Lene Conradi og en av 
Varmestuas veteraner knyttet bånd 
fremfor å klippe snor. Det ble servert 
mat tilberedt og servert av våre 
gjester. Stua var stappfull, med 
omtrent 80 fremmøtte. Det rørte oss 
nok ekstra når flere av våre gjester og 
beboere spontant bad om ordet og 
holdt tale om kapp med biskop, 
ordfører og kirkesjef.     
 
Selve flyttingen ble gjennomført i juni, og 20. juni inviterte vi til åpen dag med 60 
besøkende. Nye Varmestua og Elveplassen er fantastiske bygg i flotte materialer. 
Kirkens feltarbeid ønsker å rette en stor takk til Asker kommune for engasjement og 
velvilje. Etter mer enn 30 år i et slitent, gammelt bygg hvor gulvet sprakk opp og 
kloakken ved jevne mellomrom slo seg vrang, er overgangen til funksjonelle og 
moderne lokaler stor, både for gjester og ansatte. Våre gjester skal gjøre nytt bygg til 
sitt, bli vant med og kjenne trygghet i nye rom, med nye lukter. Det skal skapes nye 
historier på ny grunn. For noen var det gamle bygget et sted hvor man hadde bodd, 
fått omsorg, fått venner og fått livet reddet. Vi vet alle hvor viktig det er for oss å ha 
noe forutsigbart. Noe eller noen som alltid er der. Når de stabile holdepunktene 
endres så er det krevende for oss, uansett hvor flott det nye vi kommer til er.   
 

Med bakgrunnen min, er dette et trygt sted å 
komme. Du kan være deg selv, de dømmer deg 
ikke. De tilbyr deg jobb og de gir deg den tilliten. 
Det betyr mye for meg som kanskje ikke har hatt 
det tidligere i livet.   

Lars, 53 år 

 
Jeg tror ikke jeg hadde vært i live i dag, dersom 
det ikke var for dette stedet her. Jeg hadde ikke 
familie, ingen ting som støttet meg. Når jeg 
kommer inn her er det som å komme hjem. Du 
blir møtt med kjærlighet og åpne armer, alle er 
virkelig glade i deg. Det merker man veldig godt.  

Jonas 30 år 
 

Jeg jobber hver dag, 4 dager i uka. Det har mye 
å si for at jeg kommer opp om morra’n. Å rett og 
slett ha noe å gjøre, det løfter livsgleden. Det er 
så mye man kan gjøre her:  Man kan jobbe på 
kjøkken, sortere klær, man kan være på 
utegruppa, snømåking - det er noe som passer 
for alle. Og alle blir møtt med respekt. Og er 
man ikke helt på topp den dagen, får man en fin 
beskjed om å møte opp neste dag  

    Anita 50 år 
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Kirkens feltarbeid og Varmestua først og fremst menneskene. Det er mennesker som 
gir omsorg, skaper minner og redder liv. Det skal vi, både gjester og ansatte, fortsette 
å gjøre. I de nye lokalene har vi de beste forutsetningene vi kunne hatt.   
 
Elveplassen midlertidige botilbud  
2022 har vært preget av flytting og anbud. KFA har driftet Elveplassen i 8 år på 
oppdrag fra Asker kommune. Anbudsperioden gikk ut august 2022. Det var derfor 
med stor spenning vi leverte inn anbud om videre drift, gleden var derfor stor da det 
ble klart at Kirkens feltarbeid fortsatt skal drifte Elveplassen. Anbudsprosessen var 
omfattende, men lærerik. Vi er trygge på at vi leverer en tjeneste av høy kvalitet.   
 
Beboergruppen på Elveplassen  er sammensatt, og årsakene kan være mange til at 
innbyggere i en periode har behov for av et midlertidig botilbud. Noen kan ha 
utfordringer knyttet til rus eller psykisk uhelse. Andre befinner seg i en vanskelig 
livssituasjon av andre årsaker. Felles for alle er at det å være bostedsløs medfører 
stor sårbarhet og ustabilitet. For KFA er det vesentlig at alle skal møtes med omsorg, 
respekt og verdighet og med 40 års erfaring fra arbeid med målgruppa, er KFA godt 
rustet når vi nå har videreført driftsavtalen med Asker kommune i 6 nye år.    
 
I juni utvidet vi tilbudet fra 8 til 10 plasser og flyttet inn i helt nye og hensiktsmessige 
lokaler på Askerholmen. Endelig kunne vi flytte inn i et fantastisk massivtrebygg med 
passivhus-standard, gode materialer og gjennomtenkt fargebruk.   
 
Vi opplever at flere av beboerne har større og mer sammensatte behov nå enn for 
åtte år siden. Mange har større helsemessige utfordringer (både psykiske og 
somatiske), mer asosial atferd og lavere boevne. Stadig færre liggedøgn på 
institusjon og sykehus og med endring i lov om psykisk helsevern, erfarer vi at mange 
mennesker som har behov for behandling, overføres til kommunen og videre til 
midlertidig bolig på Elveplassen. Ofte skal beboere videre til kommunal bolig med 
eller uten bemanning, behandlings-institusjon og noen ganger soning. I andre tilfeller 
finner beboer bolig på det private markedet, enten ved hjelp av bolighjelpen i Asker 
kommune eller ved egen innsats.   
 
Arbeid og aktivitet  
Bruktbutikken Bra Brukt får masse flotte møbler og ting fra giverglade askerbøringer, 
og dagarbeidere fra Arbeidstiltaket tar imot varene og rydder og sorterer.    
Arbeidstiltaket har hatt bra med oppdrag gjennom hele året, og er ute fire dager i 
uken, med inntil 12-14 arbeidere om dagen. Det er flytting, hagerydding, tømming av 
hus, rydding av loft og kjeller, snømåking og strøing.   
 
Det verdifulle for våre arbeidere er at dagene går litt fortere og gir en annen mening, i 
tillegg til å få betalt 70 kroner i timen. Det fører også til mindre rus, mindre kriminalitet 
og økt selvrespekt. Mange av arbeiderne sier noe om dette. Om det å utføre et ærlig 
stykke arbeid, og hvor mye det betyr at noen takker dem.   
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Lysfabrikken i Heggedal har levert på alle bestillinger og har produsert lys i stor 
skala. Mennesker som av ulike grunner ikke kan være i ordinært arbeid, får tilbud på 
Lysfabrikken 2-4 dager i uken. Gjennom gamle håndverkstradisjoner som lysstøp, 
erfarer de mestring, mening og fellesskap i et trygt arbeidsmiljø. Arbeiderne på 
Lysfabrikken rekrutteres via Fontenehuset i Asker. Da krigen brøt ut i Ukraina, 
produserte Lysfabrikken «Ukrainalys» - gule og blå lys. Overskuddet av salget gikk til 
Kirkens Nødhjelps arbeid i Ukraina. 
 
Frivillighet  
2022 var Frivillighetens år, og ved utgangen av året hadde vi til sammen 21 frivillige, 
en økning på 9 frivillige. 14 frivillige tilknyttet Bra Brukt, 1 på Lysfabrikken, 5 i 
Varmestua og 1 i gatekapellet.    
 
Bra Brukt drives av frivillige, og åpningstidene ble i 2022 utvidet fra 4 til 6 dager i 
uken. Nå er det langåpent på torsdager, samt fredags- og lørdagsåpent, hver dag 
med to til tre frivillige på vakt. Den frivillige innsatsen i butikken utgjør omtrent 90 
timer per uke.  
 
Den samlede frivillige innsatsen i Kirkens feltarbeid utgjør omtrent 125 timer i uken, 
hvilket utgjør 6 500 frivillige arbeidstimer i året. Feltarbeidets frivillige er i 
aldersspennet 26-87 år. De frivillige gjør en uvurderlig innsats som har betydning 
langt utover det å holde butikken åpen, støpe lys, lage mat og alltid sørge for at det 
er lys i gatekapellet. Deres innsats for og sammen med mennesker som lever 
strevsomme liv, deres blikk og evne til å se en gang til, er med på å gjøre 
Askersamfunnet varmere og rikere. 
 
Gateprest i Asker 
Gatepresten har hovedansvar gudstjenestelivet i Kirkens Feltarbeid. Gatepresten er 
tilstede på gata og i gatekapellet, tilbyr sjelesorg og samtaler, holder kontakt med 
menighetene i Asker som eier feltarbeidet og er en aktiv del av miljøet i alle 
feltarbeidets tiltak.   
 
I 2022 er det holdt 20 gudstjenester på Varmestua, med til sammen 193 deltakere. I 
tillegg har gatepresten hatt ansvar for at det er morgenbønn i gatekapellet hver 
onsdag klokken 0800. Den blir ledet av prester, diakoner og andre ansatte i Asker 
kirkelige fellesråd og Asker prosti. I advent var det morgenbønn i Gatekapellet hver 
morgen kl. 0800.  
 
Gatepresten har også forrettet gravferder hvor pårørende har ønsket bidrag og støtte 
fra Kirkens feltarbeid. 
  
Som en del av kontakten med menighetene deltar gatepresten i gudstjenester i 
prostiet sammen med lokal prest, og i 2022 var feltarbeidet på besøk i Vardåsen, 
Asker, Åros, Slemmestad, Holmen, Heggedal og Østenstad. Det betyr mye for oss å 
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komme ut for å treffe menighetene, og å få fortelle om arbeidet vi som kirke driver i 
Asker. I tillegg leverer vi tekster til menighetsbladene i hele Asker for å holde folk i 
menighetene oppdatert på driften.   
 
Presten er tilgjengelig på Varmestua de fleste dager for en prat om stort eller smått 
og som en del av miljøarbeidet. I tillegg til dette driver gatepresten med noe 
hjemmebesøk, institusjonsbesøk og annet oppsøkende arbeid i kommunen.  
 
Samarbeid, synlighet og utvikling   
Kirkens feltarbeid har et tett og godt samarbeid med offentlige, ideelle og private 
aktører. Sammen med Asker kommune har vi markert overdosedagen 31. august, og 
arrangert fagdager og førstehjelpskurs.  
 
Kirkens feltarbeid i Asker har i 2022 blant annet gitt høringssvar til Asker kommunes 
temaplanen «Mestre hele livet» - om psykisk helse og rus. Flere av våre gjester kom 
med verdifulle innspill til planen: De ønsker seg flere meningsfulle aktiviteter og tilbud 
hvor det ikke er krav til rusfrihet.  
 
En av våre gjester sa det slik: «Det er ikke alltid jeg har følt at jeg er verd noe. Men 
gjennom aktivitet blir jeg bedre kjent med meg selv, jeg opplever mestring, fellesskap 
og at jeg er verd noe». 
 
Hønehuset på Tofte  
I tett samarbeid med Asker kommunes feltsykepleie og Enhet for Psykisk helse og 
rus har Kirkens feltarbeid i Asker i 2022 etablerte et værested på Hønehuset på Tofte 
for mennesker i aktiv rus. Tilbudet er åpent hver tirsdag, med samtaletilbud, utdeling 
av brukerutstyr og lunsj.  
 
Jentegruppe 
Det store flertallet av gjestene i Kirkens feltarbeid er menn. Vi har derfor etablert en 
jentegruppe som møtes en gang i måneden.   
 
Brukerråd 
Kirkenes feltarbeid har etablert et brukerråd med 7 medlemmer, 2 ansatte og 5 
gjester valgt av og blant gjestene. 
 
Sone samfunnstraff i Kirkens feltarbeid  
I samarbeid med kriminalomsorgen har 3 gjester og dagarbeidere sonet 
samfunnsstraffen i Kirkens feltarbeid. Feltarbeidet har også personer i arbeidstrening 
via NAV.  
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Velkommen til å besøke Varmestua 
Kirkens feltarbeid i Asker har i 2022 mottatt en rekke besøk: Velferdsutvalget i Asker 
kommune, Asker kirkelgie fellesråd, nyansatte i Oslo bispedømmet, politiske partier, 
frivillige og ideelle organisasjoner. Vi har også holdt flere foredrag i menigheter, 
Rotary, Lionsklubber m.fl. Arbeidet har vært omtalt i flere artikler i Budstikka, i 
Røyken og Hurum avis og i våre menighetsblad.  
 
Samskaping – og takk til lokalsamfunnet 
Kirkens feltarbeid har en rekke støttespillere i lokalsamfunnet. Rett før jul tilbød en 
lokal frisør å klippe gjestene våre, og 14 gjester fikk ny, fin sveis til jul. Flere hadde 
ikke vært hos frisøren på flere år.  
 
Kirkens feltarbeid i Asker ønsker avslutningsvis å takke enkeltpersoner, Asker 
kommune, frivillige organisasjoner, næringslivet i Asker og mange offentlige aktører 
for all støtte og samarbeid i 2022!     

 

 

Nye bygg for gjester, beboere og ansatte i Kirkens feltarbeid. Den nye Varmestua til 
venstre og Elveplassen botilbud med 10 boenheter til venstre.   

Foto: Asker kirkelige fellesråd/Jørgen Svartvasmo. 
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Menighetsbarnehagene i Asker 
Av barnehageleder Maria Forvik 

Det er tre menighetsbarnehager i Asker: Engelsrud (Vardåsen), Holmentoppen 
(Holmen) og Østenstad (Østenstad). Menighetsrådene eier barnehagene og har 
delegert arbeidsgiver og -driftsansvar til Asker kirkelige fellesråd. 

Som ideelle virksomheter blir eventuelt økonomisk overskudd ført tilbake til drift av 
den enkelte barnehagen. I 2022 har alle tre barnehagene et budsjettert overskudd, 
og det er god tilgang på barn som søker seg til barnehagene våre.  

Felles barnehageleder og styrer for de tre barnehagene er Maria Forvik.  

Menighetsrådene og fellesrådet arbeider kontinuerlig for å utvikle barnehagene 
pedagogisk og administrativt, for dermed å sikre videre drift og utvikling. 
Menighetsbarnehagene er trygge og gode barnehager med utvidet kristen 
formålsparagraf. Gjennom menighetsbarnehagene kan hver enkelt barnehage gi og 
få hjelp og inspirasjon til å utvikle synergiene i et større pedagogisk fellesskap. 

Vi samarbeider godt med Asker kommune, gjennom samordnet opptak av barn, kurs, 
møtevirksomhet og felles standarder for askerbarnehagene.  

I 2020 inngikk vi et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, og dette 
samarbeidet har fortsatt i 2022. Vi jobber sammen for barnehagebasert 
kompetanseutvikling tilknyttet barnehagens verdigrunnlag og hvordan dette skal 
formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. 
Barnehagene har levert ny behovsmelding, med ønske om videre samarbeid frem til 
våren 2026. 

Menighetsbarnehagene i Asker – sammen om en god barnehagehverdag. 
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Menighetsdiakoni 

Kirkene i Asker er tydelige samfunnsaktører og kulturbærere med et variert 
gudstjenesteliv og lokale tilbud om møteplasser, rettet  mot ulike aldersgrupper og 
behov. 8 av de 10 menighetene har stillingsressurs innen diakonifeltet – totalt 6 
årsverk fordelt på 7 personer. Disse bidrar sammen med frivillige i menighetene til et 
mangfold av tilbud. På mange felt har vi samarbeid med lokale institusjoner, 
hjemmetjenestene, innbyggertorgene, lokale lag og organisasjoner. Lokalt står 
fellesskapsbyggende samlinger, besøkstjeneste og oppfølging av enkeltmennesker 
sentralt.  

Alle menighetene har handlingsplaner for Vern om skaperverk og fremmer bevissthet 
om bærekraft og hvordan vi kan leve grønt i hverdagen. I tillegg har menighetene 
samarbeid innen hele kommunen på en rekke områder, slik som sorggrupper, klubb 
for mennesker med utviklingshemming, samtalegrupper for skilte, integrering av 
flyktninger, varmebuss for russ på Tryvannstreff. Dette er tiltak rettet mot mennesker i 
sårbare livssituasjoner.  
 
Året 2022 ble selvsagt preget av virkninger og ettervirkninger av pandemien. Mange 
aktiviteter og tilbud har i perioder ligget på vent, for så å blitt gjenåpnet og stengt 
igjen. Medarbeidere har tilrettelagt og justert tilbud i samsvar med gjeldende 
smittevernregler. Telefonisk kontakt og oppfølging av enkeltmennesker har vært 
ekstra viktig i denne tiden, ikke minst med de som gjennom pandemien har opplevd 
isolasjon og spesielle utfordringer. 
 
Prest på institusjon 
 
Asker kirkelige fellesråd har institusjonsprest i 100% stilling, Hanne Dyrendal. 
Institusjonsprestens arbeid er en del av det tverrfaglige tilbudet ved kommunens 
sykehjem. Presten tilbyr samtaler og veiledning til beboere, pårørende og ansatte. 
Hun deltar også i andaktsturnusen ved enkelte av sykehjemmene og holder 
tilrettelagte andakter ved demensavdelinger. 
 
I 2022 har koronarestriksjoner stort sett vært opphevet, og det har igjen vært mulig å 
samle grupper av både beboere og ansatte. Etterspørselen etter veiledning og 
refleksjonsgrupper har derfor økt igjen. Nytt av året er at det på ett av sykehjemmene 
er etablert åpen samtalegruppe for beboere. Her får de som ønsker mulighet for å 
møtes på tvers av avdelingene og samtale om ulike temaer. Samlingen ledes av 
institusjonspresten. 
 
Behovet for samtaler er stort, og mange av avdelingene ser verdien av å bruke 
prestetjenesten i møte med et vidt spekter av ulike problemstillinger. Så langt det lar 
seg gjøre tilbys jevnlig og langvarig oppfølging. Det krever tid og tilstedeværelse for 
at avdelingene skal holde fokus på å tilby samtaler til beboere. Med mange sykehjem 
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og store avstander, er det ikke mulig for én person å ha et tilstrekkelig nærvær og 
kontaktskapende arbeid alle steder. 
 
Institusjonsprestens arbeidshverdag 12 2019 13 202014 2021 2022 
Samtaler (beboere, pasienter og 
pårørende) 

236 314 726 555 

Samtalegruppe for beboere    12/61 
Tverrfaglige møter / samtaler 126 81 85 93 
Undervisning/veiledning/refleksjonsgrupper 
for ansatte 

26/123 13/111 8/44 24/128 

Gudstjenester/Andakter/Kirkelige 
handlinger 

23/163 19/120 34/760 41/583 

Gravferder 15    5/343 
 
Kirkeakademiet i Asker 
Av leder Inge Westly 

Kirkeakademiet i Asker (KiA) er en frittstående organisasjon som samarbeider tett 
med menighetene og ser sitt arbeid som en del av kirkens virksomhet i bygda. KiA er 
et forum for dialog, samtale og refleksjon, forankret i kristen kultur og tradisjon.  
 
Kirkeakademiet hadde syv ordinære åpne møter i 2022 som alle ble holdt i Holmen 
kirke. Gjennomsnittlig deltakelse har vært på rundt 100, noe mindre enn snittet før 
pandemien. Vårens program hadde overskriften «Hvor begynner troen, og hvor 
slutter vitenskapen?» Foredragsholdere var psykiater og professor Finn Skårderud, 
nonne og partikkelfysiker Katarina Pajchel, skuespiller og regissør Kjetil Bang-
Hansen, og professor i filosofi Einar Øverenget. Høstens program fokuserte på 
«Frihetens dilemmaer» med seniorforsker i immunologi Gunnveig Grødeland, 
samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen og prest og forfatter Geir Gundersen.  
 
I september samarbeidet KiA med Asker menighet og kirkekor og den Ukrainske 
foreningen om å være lokalt vertskap for en konsert med Kyiv kammerkor. Det ble en 
unik konsertopplevelse som gjorde sterkt inntrykk på de tilstedeværende. Konserten 
ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Asker kommune.  
 
KiA ledes av et selvsupplerende styre: Inge Westly (leder), Mette Hægeland Blom 
(nestleder), Knut Brakstad, Ingun Møgedal Brustugun, Kristin Bødtker Walstad og 
Kristin Gunleiksrud Raaum (perm). Styret vil takke menighetene i Asker for 
samarbeidet om kunngjøringer og informasjon, og en spesiell takk til Holmen 
menighet for åpne dører og praktisk tilrettelegging. 

 
12 Antall samlinger/antall deltakere 
13 50% institusjonsprest fra 21.10.2019 og ut året 
14 50% institusjonsprest fram til 21.4. Ny prest i 100% fra 01.05. 
15 For å gjøre statistikken tydeligere, er dette skilt ut som eget punkt fra og med 2022 
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Sommeren i Kunstnerkirken 
Av prosjektleder Linda Lyngstad Marthinsen 
 
Sommeren 2022 var andre sesong med kunstkonserter i Holmsbu kirke og den første 
uten Covid-restriksjoner. Fire konserter ble gjennomført, den første 10.juli og den 
siste 28.august. Frank Tangen skulle også i år fortelle om holmsbu-kunstnerne, men 
til forskjell fra i fjor skulle oppmerksomheten vies noen få utvalgte kunstnere. Anita 
Greve, Willi Midelfart og Alberto Rosati fikk hver sin forestilling der Tangen gikk 
dypere ned i kunstnerlivet og motivene i kirken. Den siste konserten var en gratis 
familieforestilling der Wolfgang Plagge kombinerte foredrag med musikk av Grieg. 
 
Første kunstkonsert var med saksofonist og operasanger Håkon Kornstad. 
Kunstneren som fikk historien sin fortalt var Alberto Rosati, som har laget døpefonten 
i kirken. Her var familien til Rosati til stede. Wolfgang Plagge trakk 160 publikummere 
på sin familieforestilling. Vi hadde oppgaver for barna der de skulle finne ut ulike ting 
ved å studere kunsten i kirken. Premier ble delt ut. Alle fikk dessuten sjokolademus 
på vei ut, som en «hjelp» for oss til å bli kvitt musene i kirkebygget… 
 

Multiinstrumentalist Stian Carstensen 
var musiker når Frank Tangen fortalte 
historien om Willi Midelfart og hans 
bilder som henger under orgelet i kirken. 
145 publikummere var tilstede.  
 
Siste kunstkonsert var med fiolinist 
Catharina Chen og pianist Jie Zhang. 
Frank Tangen skulle denne gangen 
fortelle om Anita Greve, kunstneren bak 
nedre del på prekestolen. Dette er 
muligens det mest anonyme uttrykket i 
kirken, men med den sterkeste historien. 
Ordfører Lene Conradi, kirkesjef John 
Grimsby og nærmere 100 tilhørere fikk 
en nydelig og verdig avslutning på 
sommeren i Kunstnerkirken. Konseptet 
vil bli videreført og videreutviklet i 2023, 
og nye artister og nye historier er 
allerede planlagt. 
 

Kunstnerkirken hadde åpne dører i fire uker sommeren 2022. Pågangen fra publikum 
var stor og vi håper vi kan videreføre tilbudet i 2023. 
 
I 2023 blir også kapellet ved Kunstnerkirken tatt i bruk som kulturlokale. Simonetta 
Saengers dekorasjon «Livets tre» i det tidligere bårerommet blir dermed mer 

Sommerkonsertene i Holmsbu kirke 
samlet fulle hus. Foto: Asker kirkelige 
fellesråd/Linda Lyngstad Marthinsen. 
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tilgjengelig for publikum, og det vil bli arrangert utstilling med kunst av Alberto Rosati, 
Simonettas far og en del av kunstnerkolonien som dekorerte kirken. Fra pinse og ut 
august er det planlagt ulike arrangementer og forestillinger i kapellet alle søndager 
det ikke er kunstkonserter i kirken. 
 

 

Utenfra ser Holmsbu kirke ut som hvilken som helst landsens trekirke. Innvendig er 
den et fyrverkeri av kunst, ulik all annen kirkekunst. Her er avtrykkene av 
kunstnerkolonien som holdt til i Holmsbu fra 1911 til 1961. I 1954 tok Henrik 
Sørensen initiativet til at nærmere 20 av kunstnerne skulle utsmykke kirken sammen. 
Det gjorde de til gangs. Foto: Jan Lillehamre  
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Asker tros- og livssynsforum 
Av prost Øyvind Stabrun 

Asker tros- og livssynsforum (ATL) ble etablert i mai 2022, ved en høytidelig samling i 
kommunestyresalen i Rådhuset.  Det ble valgt et styret som skal iverksette og ivareta 
årsmøtets målsettinger. ATL har sine egne omforente vedtekter, hvor det innkalles til 
et årsmøte og styret blir valgt.  

Av de mer enn 300 registrerte tros- og livssynssamfunnene i Asker kommune, er Den 
norske kirke det største, men også ett av mange tros- og livssynssamfunn. Det å 
etablere et slikt forum krever tid, fordi det handler om å bygge opp en gjensidig tillit 
og trygghet på hverandre som gruppe, men også på hvordan vi i fellesskap skal 
dannet et grunnlag for viktige samtaler omkring tro, liv, likheter, forskjeller, tradisjoner 
og kulturer. Hvordan er det å utøve sin religiøse tro eller sitt livssyn i Asker 
kommune? Hvordan er det å etablere seg i denne kommunen hvis man kommer 
tilflyttende fra et annet land med en annen kultur? Hvordan kan de ulike tros- og 
livssynssamfunnene finne felles plattform for samtaler om livet, ritualene ved de store 
overgangene i livet?  

I løpet av etableringsåret har styret hatt månedlige møter hvor vi nettopp har satset 
på å bygge en gjensidig tillit og fortrolighet til å kunne stå samlet om å invitere flere 
inn i samtaler om de store spørsmålene vi er opptatte av. I løpet av høsten 2022 ble 
det arrangert en internasjonal fest i Østenstad kirke, i samarbeid med Vollen 
frivillighetssentral. Her deltok ATL med en presentasjon av vårt påbegynte arbeid og 
en hilsen til Østenstad menighet (Den norske kirke) fra leder og prest i Hindu templet 
i Slemmestad.  

Til våren er det planlagt et medlemsmøte i Hindutempelet i Slemmestad. Det vi 
allerede ser, er at Asker kommune har behov for å kunne tilby lokaler hvor ulike tros- 
og livssynssamfunn kan samles for å utøve sitt tros- og livssyn, og også egnede 
lokaler hvor ulike grupper kan undervise barn og ungdom i morsmålet sitt. Dette har 
ofte også med trosutøvelse og -opplæring å gjøre. En del opplever utfordringer med 
å finne egnede lokaler.  

Et Asker tros- og livssynsforum som er trygge på hverandre vil kunne utgjøre en 
positiv forskjell på de mange lokalsamfunnene i Asker. De vil kunne virke 
forebyggende på eventuelle konflikter og episoder. I tillegg vil ATL kunne bidra til å 
opplyse folk om det mangfoldet og den ressursen dette mangfoldet representerer i 
Asker kommune. 
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Kirkevakten – tilsyn og forebyggende vedlikehold kirkelige bygg 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asker kirkelige fellesråd fikk i 2020 
tildelt prosjektet Kirkevakten, i 
samarbeid med Riksantikvaren og 
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for 
kirkelige virksomheter.  

Etter tre års arbeid leverte Asker 
kirkelige fellesråd i 2022 en 
beskrivelse av hvordan norske 
kirkeeiere kan anskaffe og drifte 
avtaler om tilsyn og forebyggende 
utvendig vedlikehold av kirkebygg. 

AKF har inngått avtale med 
Haandverkerne AS om leveranse av 
tjenesten. Haandverkerne har 
sammen med fellesrådets rådgiver 
for kirkebygg og de ansatte og 
frivillige som arbeider med 
kirkebyggene deltatt i tilsyn og 
vedlikehold som er utført knyttet til 
prosjektet. Hvert år bli alle 19 
kirkelige bygg som er med i 
prosjektet kontrollert, blant annet 
ved hjelp av drone. Etter tre år med 
slik tilsyn og enkelt vedlikehold 
registrerer vi nå færre avvik. Enkle 
oppgaver blir rettet som en del av 
tilsynsrunden, noe blir avtalt utført 
som tilleggsarbeid og noe blir 
registrert til observasjon.  

Fra 2022 dekker Asker kirkelige 
fellesråd selv dekke kostnaden for 
prosjektet, og er i dialog med Asker 
kommune om videre finansiering av 
verdiskapende vedlikehold. 

I september 2022 presenterte 
Kirkesjefen prosjektet på en 
internasjonal konferanse for 
rehabilitering av Kirkebygg i Vilnius, 
Litauen. 
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Kirker, andre kirkelige bygg og kirkegårder i Asker 
 Bygget Vernestatus m.m. Gravplass 
Asker kirke 1879 Asker kirkested er 

fredet kulturminne 
Asker kirkegård 

Asker gravkapell 
(livsynsåpent rom) 

1958   

Barnas katedral  
(Asker sokn) 

1902 Menighetshus  

Askertun (Asker sokn) 1971 Menighetshus  
Asker driftsstasjon (AKF) 2022 Driftsbygg  
Filtvet kirke 1894 Listeført Filtvet kirkegård 
Heggedal kirke 1931   
Holmen kirke 1965 Listeført som 

verneverdig 
kulturminne 

 

Holmsbu kirke 
«Kunstnerkirken» 

1886 Listeført Holmsbu 
kirkegård 

Holmsbu kapell – 
«Kulturkapellet» 

1928 Bevaringsverdig som 
del av kirkestedet 

 

Hurum middelalderkirke 1150 Fredet Hurum kirkegård 
Hurum Kirkestue  
(Nordre Hurum sokn) 

1938 Menighetshus og 
driftsbygg for 
kirkestedet 

 

Kongsdelene kirke 1905 Listeført Kongsdelene 
kirkegård 

Nærsnes kirke 1893   
Røyken middelalderkirke 1229 Fredet Røyken kirkegård 
Røyken menighetshus 
(Røyken sokn) 

   

Røyken driftsbygg (AKF)  Driftsbygg  
Slemmestad kirke og 
kirkestue 

1935  Slemmestad 
kirkegård 

Slemmestad gravkapell 
(livssynsåpent rom) 

1923   

Teglen Spikkestad kirke og 
kultursenter  

2018 Kulturscenen er 
livssynsåpent rom 

 

Vardåsen kirke 2004  Vardåsen kirkes 
urnelund (2026) 

Østenstad kirke 1980  Østenstad 
kirkegård 

Østenstad driftsstasjon   Driftsbygg  
Åros kirke 1903  Åros kirkegård 



Side 51 
 

Kirkegårder og gravferd 

Bildetekst: Ny driftsbygningen ved Asker kirkegård ble ferdigstilt og 
gravplassavdelingen flyttet inn i de nye lokalene juli 2022. Bildet er tatt kort tid før 
åpningen. Foto: Asker kirkelige fellesråd 

 
Asker kommune bekreftet i 2021 tidligere vedtak om at Asker kirkelige fellesråd 
fortsatt skal være gravplassmyndighet i Asker. Det er til sammen 9 kirkegårder i 
kommunen. Det er i 10 årsverk i avdelingen, som blir ledet av driftssjef Even Frogh. 

Som en del av rulleringen av kommunens arealplan, ble det i 2021 laget et eget 
vedlegg om gravplasser. Der er hver enkelt kirkegård og gravplass beskrevet, med 
en framskrivning av behovet for gravreserver de neste førti årene. Utvidelse av Asker 
kirkegård og etablering av ny gravplass på Åstad har hatt spesiell oppmerksomhet. 
Vardåsen kirkes urnelund er under planlegging, men ble i 2022 av økonomiske 
årsaker utsatt ferdigstilt til 2026. 

Den samlede gravreserven ble i 2020 beregnet til minst 12 %. Lovkravet er 3 %.  

Asker kirkelige fellesråd har anmodet Asker kommune om å utrede behovet for  
bygging av nytt krematorium i Asker. I desember 2022 vedtok formannskapet å 
avvente en slik utredning og videreføre avtalen med Bærum kommune om kjøp av 
kremasjonstjenester. 
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Gravferd i Asker - statistikk 
Statistikk  2018 2019 2020 2021 2022 
Samlet antall gravferder i Asker 16 672 619 696 686 758 
Gravferder folkeregistrerte i Asker - 539 622 610 680 
Gravferder ikke folkeregistrerte i Asker - 80 74 81 78 
Seremonier 
Seremoni etter Den norske kirkes ordning 17 488 491 522  525 585 
Gravlagt uten seremoni    47 54 
Livssynsåpne seremonier    26 36 
Human-etiske seremonier    9 19 
Seremonier andre tros- og livssynssamfunn    14 17 
Gravform 
Antall urnenedsettelser 18 372 362 407 352 460 
Kistebegravelser 144 155 163 183 154 
Antall askespredninger 24 21 22 28 36 
Urnebegravelser 19 5 3 17 6 7 
Kremasjon 
Kremasjoner folkeregistrerte i Asker  - 400 472 446 536 
Kremasjonsandel folkeregistrerte i Asker i % - 74,2 75,9 73,1  78,8 

 

Statistikken viser et uvanlig høyt antall dødsfall i Asker i 2022.  

Av 758 gravferder i Asker, var 680 personer folkeregistrert i kommunen. Av disse ble 
536 kremert. Kremasjonsandelen på 78,8 % er høyere enn foregående år. 

585 gravferder ble forrettet etter Den norske kirkes ordning. 

Asker kirkelige fellesråd har 1 648 stellavtaler/legater fordelt på de 9 kirkegårdene. 
Det blir ført regnskap for hver enkelt grav, og virksomheten er underlagt revisjon. 

 

  

 
16 Medregnet døde som ikke var bosatt i Asker kommune, samt dødsfall hvor det ikke var seremoni. 
17 I dette tallet er kun medregnet seremonier gjennomført i Asker etter Den norske kirkes ordning. Det 
kan ha vært seremonier i annen kommune før den døde ble gravlagt i Asker. 
18 Urnenedsettelse kan i enkelte tilfeller skje kalenderåret etter dødsfallet. Statistikken vil følgelig ikke 
være helt avstemt med antall dødsfall. 
19 Urnebegravelse er en seremoni etter kremasjon, med gravlegging av urnen direkte etter seremonien 
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Fellesrådets bygningsutvalg 
De 10 menighetsrådene i Asker har oppnevnt et medlem hver til fellesrådets 
bygningsutvalg. Asker kommune har utpekt rådgiver Ingunn Ramsfjell som sin 
representant. 

AKF Bygningsutvalg Navn Menighetsråd 
 Alf Tore  Vierli Asker 
 Cathrine  Jensen Holmen  

 Dagfinn  Holte Vardåsen  
  Harald Søvold Kjos Røyken 
  Jan  Duvaland Østenstad 
  Gunnar Volden Slemmestad-Nærsnes 
  Oddgeir  Frøysok Åros 
  Ole Morten Furua Rødby Nordre Hurum  
  Gunnar  Enga Heggedal  

  
Knut  Kristiansen, avløst 
av Linda L. Marthinsen Søndre Hurum 

Asker kommune Ingunn  Ramsfjell  
AKF Rådgiver kirkebygg Marte Fjøse (permisjon)  
AKD Driftsoperatør Reidar Haugo  
AKF Driftsjef Even Frogh  
AKF Kirkesjef John Grimsby  

 

Bygningsutvalget har i 2022 hatt 4 møter og behandlet 22 saker.  

Bygningsutvalget gjennomfører befaringer i alle kirkebygg og gjennomgår i hvert 
møte fellesrådets tiltaksplan for investeringer og vedlikehold, med oppdaterte 
oversikter over budsjett og regnskap. 

Søksmål Teglen Spikkestad kirke og kultursenter 
Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd vedtok i juni 2021 å ta ut stevning mot 
prosjekterende for feil og mangler ved Teglen Spikkestad kirke- og kultursenter.  

Asker kommune og Asker Kirkelige fellesråd tok deretter ut stevning mot 
prosjekterende og deres forsikringsselskap. Hovedforhandling i tingretten ble avholdt 
i uke 37, og 14.10.2022 ble det avsagt dom i i sak 21-148499TVI-TRAB/TSAV. 
Dommen gav Asker kommune og Asker Kirkelige Fellesråd medhold i alt vesentlig, 
og er tilkjent en erstatning på kr. 7 000 000 i tillegg til sakskostnader på kr. 370 791. 

De saksøkte – arkitektene Einar Dahle Arkitekt og Hille Melbye Arkitekter AS – har 
sammen med Gjensidige Forsikring AS anket dommen, som vil bli behandlet i 
Borgarting lagmannsrett våren 2023. 
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Hjemmelsoverføringer fra kommune til sokn 
I 2017 ble Den norske kirke løsrevet fra staten, men som før arbeider kirken 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 inngikk i 2019 avtale om slik 
overdragelse. Arbeidet med hjemmelsoverføringene fortsetter i 2020-2023. Dette er 
til dels omfattende og omstendelige prosesser, men med en tydelig avtale i bunnen, 
basert på eiendomsretten og lovverkets bestemmelser.  

Overdragelsene er ferdigstilt i Holmen, Østenstad, Heggedal og for kirkebyggene i 
midtre og sørlige del av kommunen. Her er grunnboken oppdatert med de respektive 
soknene som eiere. Arbeidet med overføringen av grunneiendom til Vardåsen er 
også gjort, og arbeidet med seksjonering av sameiet med Asker kommune innledet.  

For Asker sokn gjenstår fortsatt noen formaliteter før ny grunneiendom blir formelt 
opprettet. 

 

 
 
Gudstjeneste i Heggedal kirke. Foto: Asker kirkelige fellesråd. 
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Hurum middelalderkirke – rehabilitering av Asker eldste bygg  
d 

 
 

 
 

 

Hurum kirke fra 
1100-tallet blir i 
2020-2024 
rehabilitert. Kirken 
var i store deler av 
av fjoråret stengt for 
innvendig arbeid 
med mur, himling og 
ny infrastruktur. 
Kirken fikk blant 
annet vannbåren 
bergvarme fra egne 
energibrønner.  
Foto: Pål A. Berg 

Midt under 
rehabiliteringen 
åpnet kirken likevel 
for kommunens 
folkemøte 19.04. om 
stedsutvikling på 
Klokkarstua. Hva 
var vel mer naturlig 
enn å ha møtet i et 
bygg som har stått 
på stedet i 850 år?  
Foto: Pål A. Berg 

 

 

 

All løs mørtel blir 
fjernet før de 
innvendige murene 
får ny mørtel og 
kalkhvitting etter 
gamle oppskrifter 
fra middelalderen. 
Foto: Asker 
kirkelige fellesråd 
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Kirkens mur mot sør – før (2020) og etter rehabiliteringen (2022).  
Foto: Asker kirkelige fellesråd og Pål A. Berg 
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Hurum middelalderkirke – funn og forskning 

Av Håvard Kilhavn, arkeolog og lokalhistoriker 

 

Hurum middelalderkirke fra 1100-tallet blir rehabilitert. Mange funn og ny kunnskap er 
kommet for dagen i prosessen så langt. Foto: Pål A. Berg.  

 

Restaureringa av Hurum middelalderkirke har gitt mye ny kunnskap om kirkas 
historie. Parallelt med restaureringa pågår det et forskningsprosjekt, som er planlagt 
å munne ut i en bokutgivelse i 2024. Boka skal utgis i samarbeid med Institutt for 
sammenlignende kulturforskning ved Universitetet i Oslo, og er ment å være både et 
rikt illustrert praktverk og ei faglig oppdatert framstilling om historien til Hurum kirke, 
kirkestedet og det Huitfeldtske gravkapellet.  

Mange nye funn og oppdagelser skal få plass i boka. Blant de mest spennende 
oppdagelsene er to innvielseskors som ble funnet på nordveggen i kirkas skip da 
kalkpussen her ble hogd vekk helt inn til murverket. De runde hjulkorsene ble malt 
med rød okerfarge på murveggen da biskopen av Oslo utførte kirkevigslingsritualet 
for den nybygde kirka en gang på 1100-tallet. Det skal tas prøver av malinga for 
radiokarbondatering. Ei slik datering vil kunne føre oss nærmere et svar på 
spørsmålet om når kirka ble bygd. Det samme kan dateringer av trekull funnet langt 
inne i fugene i murverket, som kan stamme fra da kirka brant i 1686. 
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Viemerkene eller innvielseskorsene som 
kom til syne under kalkpussen har 
sannsynligvis ikke vært synlige siden kirken 
ble bygget på 1100-tallet. Foto: Asker 
kirkelige fellesråd. 

 

 

 

 

Også andre overraskelser har dukka opp 
under kalkpussen. På veggen ved siden av 
korbua kom det til syne rester av ei 
innskrift, som dessverre var dårlig bevart, 
og som foreløpig ikke har latt seg tyde. 
Innskrifta er utført med gotiske og latinske 
bokstaver i rød farge, og stammer trolig fra 
gjenoppbygginga av kirka etter 
kirkebrannen.  

 
Selve kalkpussen har blitt kjemisk analysert av et laboratorium, og man fant ut at 
kalkpussen som ble påført da kirka ble gjenoppbygd etter kirkebrannen var av svært 
høy kvalitet. Malingrester på ulike lag med kalk forteller om hvilke farger kirka til 
enhver tid har vært malt med. Eldre maling har også blitt oppdaga under yngre 
overmaling på lister og på gamle takbjelker fra 1600-tallet, som ble gjenbrukt i det 
nye taket som ble bygd i 1849. Det kan nå fastslås at grunnfargene i barokkinteriøret 
fra 1600-tallet var grønt og rødt, og at fargene i kirkeinteriøret samsvarer helt med 
fargene på den bevarte altertavla fra 1697. I første halvdel av 1700-tallet ble kirka 
malt på nytt, og blått ble da den dominerende fargen. Det er nå også mulig å fastslå 
at himlingen i skipet har vært malt med samme type skymalerier som himlingen i 
koret.  

Det er ikke bare «veggfaste» oppdagelser som har blitt gjort i løpet av det siste året. 
På 1980-tallet noterte Riksantikvaren at to klebersteinskors fra middelalderen i kirka 
ikke kunne gjenfinnes. De to korsfragmentene er nå funnet. Trolig stammer de fra ei 
grav fra middelalderen, der det har stått et kors i hver ende av grava. Asker kirkelige 
fellesråd vil nå samarbeide med Riksantikvaren for å finne en forsvarlig måte å stille 
ut disse korsene på.  



Side 59 
 

Klebersteinskorsene er ikke det eneste 
«nye» gjenstandene som skal stilles ut i 
den nyrestaurerte kirka. Etter avtale med 
Norsk Folkemuseum, skal to historiske 
gjenstander tilbakeføres til Hurum kirke: 
Det gamle kirkeskipet fra 1700-tallet og Iver 
Huitfeldts kårde. Kirkeskipet er en detaljert 
skipsmodell, som hang fra taket i kirka fram 
til forrige, store restaurering i 1849. Skipet 
forestiller linjeskipet Danebrog, som Iver 
Huitfeldt hadde kommandoen over under 
slaget i Køge bugt i 1710. Huitfeldt er bisatt 
i gravkapellet ved siden av kirka, og fram til 
1800-tallet lå den praktfulle kården han bar 
under sjøslaget oppå sarkofagen hans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelforfatteren med det 
opprinnelige kirkeskipet fra 1720. 
Norsk folkemuseum vil nå låne det ut 
til Hurum middelalderkirke.  
Foto: Asker kirkelig fellesråd. 

Klebersteinskorsene var gjemt og 
glemt i et halvt århundre. Foto: Pål A. 
Berg 
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Hurum middelalderkirke er Asker eldste bygg. Snart kommer boken om kirkens 
historie gjennom nesten 900 år. Foto: Pål A. Berg.  

 

 

Alt henger sammen med alt, og selv om denne unike kirken – Asker aller eldste bygg 
– selvsagt må bevares som et kulturminne, så gleder det meg enda mer at kirken nå 
står rustet for å bevare og styrke sin plass i lokalmiljøet – som folkets hellige rom. Det 
er jo fantastisk at Asker kirkelige fellesråd har fått til å åpne nå, fortsatt midt i en 
krevende oppussing, men det er jo litt «typisk kirken» å få det til, mot alle odds. 

Ordfører Lene Conradi ved gjenåpning av kirken 1. søndag i advent 2022 

 

Fakta om Hurum middelalderkirke 

Mariakirken på Klokkarstua er kommunens eldste bygning.  

Kirka er bygd en gang på 1100-tallet, på gården Hov, ovenfor Drammensfjorden og 
Svelviksundet. Det meste av inventaret fra middelalderen gikk tapt i en stor brann 
natt til 2. juledag 1686. Etter gjenoppbygginga fikk kirka et praktfullt barokkinteriør.  

Kirka ble ombygd i 1849, og fikk da sitt første vesttårn. Tårnet ble påbygd og fikk sitt 
nåværende spir i 1885.  

Ved siden av kirka ligger familien Huitfeldts gravkapell fra 1750. 
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På vår vakt - rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg 
Flere av kirkebyggene i Asker er i perioden 2020-2024 under rehabilitering. Med 
tilskudd fra Asker kommune og Riksantikvaren er grunnlaget lagt for at 
Kunstnerkirken i Holmsbu, Hurum middelalderkirke og Røyken middelalderkirke vil bli 
videreført for nye generasjoner og århundrer. Asker kirkelige fellesråd har avtale med 
Castor kompetanse om fagledelse for alle tre prosjektene. 

 

Røyken middelalderkirkes utvendige mur er nå renset og reparert. Sommeren 2023 
vil den bli kalkmalt på samme måte som Hurum middelalderkirke. Foto: Castor 
kompetanse. 

 
Brannvern 

Alle kirkene har i Asker har brannvarslingsanlegg som er direkte koplet til 
brannvesenet. Asker kirkelige fellesråd benytter Asker kommunes rammeavtale for 
kjøpe av tilsyn av brannslokningsutstyr i alle kirkelige bygg. 

Asker kirke og kirkested 

• Fullført søknadsprosess og mottatt godkjenning for ombygging av nordre 
trappehus med blant annet nytt HC-WC, forgang og bøttekott på hovedplan, 
og nytt rom på galleriplanet. 

• Bygget nytt HC-WC og bøttekott 
• Utarbeidet belysningplan med scenisk belysning i koret og skipets østre del 
• Utarbeidet prosjektbeskrivelse og tilskuddssøknad til Riksantikvaren for 

istandsetting av korets dekorerte himling. Renseprøver ble satt opp i 2021. 
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 
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Filtvet kirke 

• Rehabilitert begge sakristier med nytt gulv, kjøkken, malte flater og innredning 
• Malt panel i tårn 
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 

 

Filtvet kirke (1894) er en av Askers tømmerkirker. Den blir ofte kalt dugnadskirken 
fordi frivillige har lagt ned stor innsats for å holde kirken i god stand. I 2022 ble begge 
sakristiene rehabilitert. Foto: Asker kommune 

 
Heggedal kirke 

• Reparert tårnluker 
• Overført grunneiendom for parkering til kirken 
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 

Holmen kirke 

• Rehabilitert ringeautomatikk 
• Laget belysningsplan for kirkerommet og fått denne godkjent av Oslo biskop 
• Oppgradert lydanlegg i kirkerom og menighetssal 
• Nye stoler i menighetssal (i hovedsak finansiert av Holmen menighet) 
• Testet ut metode for å lydtette kontordører 
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 
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Holmsbu kirke 

Kunstnerkirken i Holmsbu hadde per 01.01.2022 avsetninger og tilskudd på 7,3 mill. 
fra Asker kommune. Ubrukte midler per 31.12 utgjør 6,3 mill. 20  

• Revidert overordnet prosjektprogram og budsjett 
• Utarbeidet søknadsgrunnlag, tiltaksbeskrivelser og søkt nye tilskudd. Stiftelsen 

UNI har gitt tilskudd på 0,5 mill. kroner til brannsikring 
• Gjennomført saksbehandling for nytt servicebygg, ny hovedtrapp og 

atkomstrampe for universell tilgjengelighet. Etter behandling av biskop, 
fylkeskommune og Riksantikvar er tiltaket i 2022 godkjent av Asker kommune 

• Anleggsarbeid for nytt servicebygg er satt i gang og vil bli ferdigstilt i 2023 
• Utarbeidet planer for samlet oppgradering av teknisk infrastruktur for 

kirkestedet, med nytt anlegg for vann og avløp, brannvann, ny elforsyning og 
vannbåren varme til bygningene, ny belysning, vann og lys på kirkegården. 

• Gjennomført fotodokumentasjon og tilstandsanalyse av kunst og dekorasjoner 
i kirkerommet.  

 

Henrik Sørensens signatur på det store maleriet av de tre englene over korbuen. 
Mange av kirkens malerier fra kunstnerkoloniens store dugnad på 1950-tallet er 
preget av slitasje og i dårlig stand. I 2022 er det utarbeidet tilstandsvurderinger med 
plan for reparasjon og restaurering. Foto: Pål A. Berg. 

 
20 Prosjektprogrammet er noe forsinket fordi godkjennelse av utenomhus arbeid er overført fra Riksantikvar til 
fylkeskommunen. Dette medførte en forsinkelse i godkjennelse av servicebygg med ett år. Alle godkjenninger kom på plass 
først sent i 2022. 
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Hurum middelalderkirke og kirkestue (driftsbygg for kirken) 

Prosjektet har i 2022 mottatt 7 mill. kroner i tilskudd fra Asker kommune. Med en 
kostnad på 13,3 mill. hadde prosjektprogrammet i 2022 et merforbruk på 6,3 mill. 
Merforbruket blir dekket opp av kommunalt tilskudd i 2023 på 9,6 mill. I tillegg 
kommer i 2023 forventet anleggsbidrag fra Asker kommune for Huitfeldtkapellet og 
tilskudd fra Riksantikvaren på til sammen 4 mill. 

• Revidert overordnet prosjektprogram og budsjett 
• Utarbeidet søknadsgrunnlag, tiltaksbeskrivelser og søkt nye tilskudd. I tillegg 

til tidligere bevilginger, har Riksantikvaren har bevilget 1,1 mill. til å sette i 
stand kirkens tårntak. Kulturrom.no har avslått søknad til lys- og lydanlegg for 
scenekunst. 

• Satt i stand kirkens utvendig murverk og langvegg mot syd ved å rense og 
reparere mur og fuger og overflatebehandle med lokalt utprøvet kalkhvitting. 

• Satt i stand kirkens innvendige murverk og vegger i skip og kor. Skipets 
sydvegg og vinduer er en etappe som gjenstår for 2023. 

• Gjennomført forberedelser for nytt brannalarmanlegg, med blant annet rørnett 
i kobber for aspirasjon. 

• Gjennomført en av flere etapper med oppgradering og sikring av 
kabelframføring i kirkebygget 

• Satt i gang restaurering av den store lysekronen i skipet. I mellomtiden 
benytter vi to lysekroner som fellesrådet har fått av Holmenkollen Park Hotell. 

• Gjennomført etappe 1 av oppgraderingen av kirkens varmeanlegg, med en 
kombinasjon av vannbåren og elektrisk benkevarme. 

• Fullført saksbehandling og mottatt godkjenning for kirkestedets varme-, 
energi- og tekniske oppgraderinger. Dette innebærer blant annet grøftetrasé 
over middelalderkirkegården og med nye innleggspunkt til både kirke og 
Huitfeldts gravkapell. 

• Bygget og satt i drift ny varmesentral for kirkestedet, plassert i nytt teknisk rom 
i kirkestua. Det er videre anlagt grøft over kirkegården med nytt røranlegg for 
vann, avløp, kulvertrør for vannbåren varme, ny elforsyning og andre rør for 
sammenknytning av ulike typer teknologi for kirkestedet bygninger. 

• Boret 3 energibrønner og fullført og satt i drift ny pumpe for bergvarme som nå 
leverer oppvarming til både kirke og kirkestue. 

• Fullført gravearbeid med anlegg av rør for ny elforsyning mv. til Huitfeldts 
gravkapell. Det er også utført nødvendig dreneringsarbeid mellom kirke og 
gravkapell, anlagt ny avløpsledning og sluk i kjelleren på gravkapellet. Dette 
skal sikre nedre gravkammer mot vanninnsig ved ekstremvær. 

• Fullført søknadsprosess opp mot Riksantikvaren for nytt personaltoalett i 
kirkens sakristi og mottatt godkjenning av tiltaket. 

• Fullført nytt allrom og kjøkken i Hurum kirkestua, blant annet med nytt lys- og 
lydanlegg i kirkestedets allrom. Forsamlingsrommet vil avlaste 
middelalderkirken for bruk med stor slitasje. 
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Rehabiliteringen av Hurum middelalderkirke vekker interesse. Her fra befaring tidlig i 
2022. Fra venstre stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (Ap), direktør for 
kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Randi Moskvil Letmolie, gruppeleder i Asker 
kommunestyre Ivar Granum (Ap), leder av Søndre Hurum menighetsråd Bjørg Woie 
Berg, konstituert prost Ellen Martha Blaasvær og kirkesjef John Grimsby. Foto: Asker 
kirkelige fellesråd. 

 

Kongsdelene kirke (1905) 

• Revidert overordnet prosjektprogram og budsjett 
• Gjennomført en samlet istandsetting og omlegging av kirkebygningens tak og 

beslag. Dette er utført i tråd med opprinnelige løsninger og materialbruk. 
• Gjennomført kartlegging av eldre ledningsnett og kummer i tilknytning til 

kirkestedet, med tanke på å utarbeide ny løsning for uttrekk av overvann rundt 
kirken og på kirkegården. 

• Overvåket og forberedt forbedret løsning for energi- og varmestyring i kirken 
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Kongsdelene kirke har i 2022 fått nytt utvendig tak, takrenner og nedløp. Foto: Asker 
kirkelige fellesråd. 

 
Nærsnes kirke 

• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 

 

Nærsnes kirke har lite hensiktsmessige toaletter. Etter planen vil kirken i 2024 få  
universelt utformet toalett i eget sidebygg. Foto: Asker kommune.  
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Røyken kirke og kirkested 

Røyken middelalderkirke har i 2022 mottatt fra Asker kommune 5,2 mill. kroner i 
tilskudd. Med avsetninger fra 2021 hadde prosjektet samlet 8,5 mill. til disposisjon 
per 01.01.2022. Prosjektprogrammet strekker seg til 2024.  

Med et forbruk på 2,6 mill. i 2022, er 5,9 mill. overført til 2023.  

Nytt avløpsanlegg for kirkestedet er eget prosjekt med ramme på 6,0 mill. kroner. I 
2022 er til forprosjekt og anskaffelse av nytt avløpsanlegg anvendt 1,2 mill. 

• Revidert overordnet prosjektprogram og budsjett 
• Utarbeidet søknadsgrunnlag, tiltaksbeskrivelser og søkt nye tilskudd. Det er 

innvilget et nytt tilskudd fra Riksantikvaren for utarbeiding av plan for 
oppgradering av kirkens tekniske brannsikkerhet. 

• Satt i stand kirkens utvendige murverk og vegger. Etter planen vil kirken bli 
kalkmalt i 2023. 

• Fullført etappe 1 av arbeidet med å sette i stand kirkens tak og beslag. 
Sakristi, kor og skipets sydside er fullført. 

• Utarbeidet løsning og teknisk detaljprosjektering av nytt avløpsanlegg for 
kirkestedet 4 bygninger. Det er kunngjort og fullført anbudskonkurranse for 
leveranse av anlegget. 

• Utarbeidet løsning for ny innredning med blant annet personaltoalett i kirkens 
sakristi. 

• Utarbeidet løsning for nytt lagerrom og bøttekott under trapp i kirkens 
våpenhus, med blant annet ny løsning for vaskekar, vann og avløp. Løsningen 
er koordinert med nytt avløpsanlegg for kirkestedet. 

• Utarbeidet forslag til belysningsplan for kirkerommet, og integrert planen i 
overordnet prosjektprogram for å sikre nødvendig tekniske infrastruktur, slik 
som kabelframføring, elforsyning og lysstyring. 
 

Slemmestad kirke og kirkegård  

• Slemmestad kirke og kirkestue: Nye portstolper, kantstein og grusgang til 
kirkestue 

• Slemmestad kirke: Ny hoveddør 
• Slemmestad kapell: Satt i stand utvendig mur 
• Slemmestad kapell: Ny hoveddør  
• Slemmestad kirkegård: endret plan fra forprosjekt nytt gjerde og støyskjerm til 

enklere løsning med gjerde og beplantning mot veien 21 
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 

 

 
21 Innsamlede midler og tidligere tilskudd fra Røyken kommune utgjør per 31.12.2022 kr. 941 464 
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Teglen 

• I samarbeid med Asker kommune: Fått tingsrettens medhold i søksmål meldt 
knyttet til vanninntrenging, fuktskader og forsinkelser. Dommen er anket og blir 
behandlet i lagmannsretten i 2023. 

• Asker kommune har opparbeidet og ferdigstilt parkanlegget rundt Teglen 
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 

 

 

Fra åpningsfesten for det nye parkanlegget og torget utenfor Teglen. Foto: Asker 
kirkelige fellesråd 

Vardåsen kirke 

• Lagt om utvendig tak og reetablere overlys i kirkerom. Prosjektet har en 
ramme i 2021 på 22 mill. kroner, og ble ferdigstilt i februar 2022 med et 
mindreforbruk på 3,0 mill.  

• Forprosjekt skade og misfaring på kirkens fasader og etablert prøvefelt med 
bruk av ulik type mørtel og overflatebehandling. 

• Skiftet 101 lyspunkter i menighetssal og midtgang, samt forbedret lysstyring 
(delvis dekket av Vardåsen menighet) 

• Kartlagt inneklima og ventilasjons- og renseanlegg og utbedret enkelte skader 
uavhengig av takprosjektet 

• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 
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Østenstad kirke 

• Reparert fasade mot sør og etablert lufting av tak for å forhindre ytterligere 
vannintrengning 

• Etablert ny projektor i kirkerommet 
• Reparert varmekabler i utvendig trapp mot kirkegård (blir fullført i 2023)  
• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 
• Planlagt sikring mot takras over inngangsparti i barnehage 

 

 

 
Østenstad kirke var høsten 2022 innpakket for reparasjon av utvendig mur. Den ble 
pakket ut til jul, og vanninntrengningen er nå forhåpentligvis historie. Foto: Asker 
kirkelige fellesråd. 
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Åros kirke 

• Diverse forebyggende og fortløpende vedlikehold 
• Trepleie på Åros kirkegård 

 

Åros kirke er en intim og varm tømmerkirke fra 1903. Deler av utvendig panel ble 
skiftet og kirken malt i 2020. Foto: Asker kommune. 

 
Prosjekter i utvikling og under forberedelse 

• Reparere og tette tak i Teglen, Spikkestad kirke og kulturhus – i samarbeid 
med Asker kommune. Prosjekteringen påbegynt i 2021. 

• Nytt gjerde mot fylkeveien på Slemmestad kirkegård 
• Ny urnelund ved Vardåsen kirke (2026) 
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Høstmorgen på Asker kirkested.  
 

Velkommen til kirkene i Asker! 

 

post.asker@kirken.no 

Sentralbord 66 75 40 90 

https://kirken.no/askerfellesrad 

https://www.facebook.com/Askerkirken 


