Oslo, Mai 2022
TIL HOLMENKOLLEN KAPELLS VENNER OG ANDRE: VIL DERE VÆRE MED Å SIKRE
KAPELLETS FREMTID?
Holmenkollen Kapells Venner ble stiftet 8. september 2011 med formål å bidra til utvendig og
innvendig vedlikehold av kapellet. Kapellet er et meget populært kirkebygg med flest vielser
og barnedåper i landet og inngår som en viktig del av Holmenkollen Nasjonalanlegg. Kapellet
fungerer som et lite grendehus med ukentlige korøvelser for barn og ungdom,
speideraktiviteter og konfirmantarbeid, klassesammenkomster, møtevirksomhet, samt skoleog nærmiljøkonserter. Hele sommeren er kapellet åpent for turister og besøkende.
Siden stiftelsen i 2011 har venneforeningen bidratt til omfattende utbedrings- og
vedlikeholdsarbeider i og utenfor kapellet. På slutten av fjoråret oppdaget Kirkelig fellesråd
(KfiO) store råteskader mange steder i kapellet. Styret i venneforeningen har derfor i hele
2022 engasjert seg aktivt i arbeidet med finansieringen for å redde kapellet.
Rehabiliteringskostnadene er per dags dato nedjustert til kr. 8 mill. Rehabiliteringsarbeidene
er i full gang og Entreprenørselskapet Karlsen og Nordseth AS har anslått at
rehabiliteringsarbeidene kan være avsluttet til fellesferien i juli. KfiO dekker bare kr. 1 mill.
av rehabiliteringskostnadene. De resterende kr. 7 mill. må styret i venneforeningen forsøke
å skaffe til veie.
Hittil har vi samlet inn i underkant av kr. 5 mill. fra generøse givere, så vi mangler litt i
overkant av kr. 2 mill. for å komme i mål med kr. 8 mill. Vi avventer avgjørelser fra 4 stiftelser
der vi har søkt om støtte. Vi håper og tror at det finnes flere glade givere som vil være med
på en sluttspurt og bidra til at vi kommer i mål og sikrer kapellets fremtid. Ethvert bidrag vil
bli høyt verdsatt.
Vi minner om at årlig kontingent er kr. 400 per person, kr. 600 for par, kr. 1 500 for
bedriftsmedlemmer og kr. 10 000 for livsvarig medlemskap. Venneforeningens bankkonto er
1503.23.79181. Innmelding av nye medlemmer kan skje til foreningens forretningsfører NRP
Procurator AS på deres e-postadresse firmapost@nrp.no slik at det nye medlems egen epostadresse blir registrert. Nærmere opplysninger kan gis av Kari Leegaard på telefon 98 41
04 43 og Erik v. Hirsch på telefon 90 61 44 69.
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