
Askim 
Prestegårds 

vennelag



Vennelagets formål
• Å fremme interessen for Askim Prestegård

• Organisere personer, bedrifter og organisasjoner som kan støtte driften av Askim Prestegård

• Stille med ressurser, utstyr eller midler for vedlikehold av bygninger og tun.

• Etablere grupper som på ulike måter kan ta på seg konkrete arbeidsoppgaver frivillig, i driften på prestegården.



Styret i Askim Prestegårds vennelag



Aktuelle bidrag fra 
vennelaget

For å både drifte og bevare Askim 
Prestegård, trenger vi bistand med 
oppgaver, maskiner og utstyr m.m. 
Dersom du har et spesielt yrke eller 
interesse for enkelte oppgaver, kan dette 
være nyttige opplysninger for oss. Vi setter 
derfor veldig stor pris på om dette kan 
opplyses om ved innmelding.

Nå fylles prestegården opp med aktiviteter 
og samlinger. Det er mulig å leie Askim 
Prestegård til private arrangementer, 
møter og foreningsaktiviteter.



Som venn av Askim 
Prestegård får du:

• Eget vennebevis

• Et sosial nettverk

• Invitasjon til åpne arrangementer på 
Askim prestegård i regi av stiftelsen.

• Minimum 2 egne arrangementer per 
år for vennelagets medlemmer

• Du bidrar til at Askim Prestegård blir 
bevart som den flotte eiendommen 
den fortjener å være.



Bli venn

• Vennelaget er åpen for alle

• Vennelaget skal representere 
mangfoldet i samfunnet og gi plass til 
både aktive og passive medlemmer.

• Både privatpersoner og 
bedrifter/organisasjoner kan bli venn.

• Kontingent:

o kr. 250,-/år for privatpersoner + kr. 
100,-/år for 1 husstandsmedlem

o Kr. 2500,-/år for bedrifter

• Betaling kan utføres på VIPPS: 581506 
eller konto: 1100.47.53099 (Husk å 
påføre navn og telefonnummer)



Vervekampanje

• For hvert medlem du 
verver ut dette året får 
du 1 lodd.

• Alle loddene legges i en 
felles pott med trekning 
på årsmøtet 2022.

• Det blir en fin premie ☺



Askim Prestegårds 
vennelag

Org.nr.: 923 210 512

www.askimprestegard.no

Du finner oss også på Facebook: 
www.facebook.com/askimprestegard

Tlf. 97054876

E-post: thomas@riisern.no

Ønsker du å melde deg inn? Ta kontakt 
med medlemsansvarlig Nils Erik Ullnæss på 
ullnaes@online.no
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