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Prosjekt utbygging av Åsgårdstrand kirke
Et planlagt tilbygg til Åsgårdstrand kirke har til formål å erstatte Åsgårdstrand menighetshus
som funksjonelt ikke imøtekommer framtidige krav iht. menighetsrådets målsetting.
Tilbygget skal ha et bto. areal ca.190 kvm og får to moderne møtesaler, stort kjøkken og
garderober. Menighetsrådet skal selvfinansiere byggekostnadene ved salg av menighetshuset,
oppspart egenkapital, gavemidler og innsamling og låneopptak.
Forprosjektet med tegninger, som er utarbeidet av arkitekt Ragnar Korneliussen, ble i mars
2011 godkjent hos biskop i Tunsberg bispedømme.
Utbygging av Åsgårdstrand kirke er et kirkelig tiltak. Tiltakshaver og ansvarlig byggherre er
Horten Kirkelige Fellesråd ved kirkevergen. Prosjektet og videre framdrift ligger således
under Fellesrådets administrasjon.
Målsetting innen høsten 2012 skal være,
Søknad om rammegodkjenning fra Horten kommune
Oppstart av arbeidet med anbudsdokumenter.
Først gjennom anbudsprosessen vil det foreligge sikre tall for byggekostander foreligge.
Et økonomiutvalg har fått ansvar for videre arbeide med finansrammene. Det er viktig å
kunne dokumentere evnen til å betjene et låneopptak.
Låneopptaket avhenger av tilgang på egenkapital fra,
Salgsverdi i Åsgårdstrand Menighetshus, Grev Wedelsgate 5
Gavermidler, pr i dag kr. 390.000.- og Innsamling, pr i dag kr. 525.000.I mars 2012 ble Giveraksjon for utbygging startet opp. Den henvender seg både til næring og
private givere. Giveraksjonen er to-delt, et engangsbeløp eller fast giveravtale. Målet er bl.a. å
skaffe faste givere for å kunne betjene låneopptaket over noe tid.
For å betjene et lån ca. 2 mill. bør giveraksjonen sikre ca. kr. 8000.- pr. måned.
Giveraksjonen har kommet godt i gang og vi takker dere som til nå er registrerte givere. Det
oppfordres til fortsatt å støtte opp om saken som er presentert i egen aksjonsfolder.
Benytt konto 2505 02 96582
Spørsmål om prosjektet besvares gjerne av økonomiutvalget.
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