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1. OM KULTURHUSET
HOVTUN

Bygningsmassen som i dag utgjør Kulturhuset Hovtun ble i sin tid tegnet av arkitekt Halfdan
Berle og oppført i en tidstypisk barokk‐klassisistisk stil i 1914. I forbindelse med grunnlovsjubileet
dette året ble det bygget en rekke offentlige bygg med Eidsvollsbygningen som forbilde, og
Hovtun er et av disse, oppført som kommunehus for Hurum. Stedsnavnet Hov/Hoff viser til
stedet som et kultsted allerede i førkristen tid, og sammen med Hurum kirke fra 1150,
prestegården og den mektige lindealleen, er Hovtun del av et verdifullt kulturhistorisk og
lokalhistorisk miljø, og bygget er da også tillagt høy verneverdi i reguleringsplan for området .
NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, kategoriserer nettopp dette området med ”ekstra
høy” kulturmiljøverdi, både sett i forhistorisk‐ og nyere tid. I 2005 ble Hovtun og Hurum kirke
utpekt av Hurum kommune som tusenårssted, på grunn av stedets historiske betydning i
kommunen.
Kulturhuset Hovtun var inntil nylig kommunehus i Hurum kommune. Bygget havnet først i private
hender, men lokale ildsjeler gikk sammen for å erverve det gamle kommunehuset, og gjøre det
om til et lokalt kulturhus.

2. OM FORENINGEN

Foreningen Kulturhuset Hovtun er en ideell organisasjon som arbeider for å tilby et åpent og
inkluderende samlingspunkt for kulturformidling og aktiviteter på Klokkarstua. Foreningen ble
stiftet 11.05.2016 og leier lokaler til sine arrangementer og tilbud av Kulturhuset Hovtun AS,
primært i det gamle kommunehuset Hovtun sentralt på Klokkarstua.
Foreningen Kulturhuset Hovtun ønsker å gi plass til både profesjonelle og amatører, og fungere
som en arena for det frivillige kulturlivets mangfoldige aktiviteter. I dette arbeidet inngår det blant
annet å tilby konserter, øvingslokaler, kulturverksted, klubblokaler, musikkundervisning, utstillinger,
kurs og foredrag, samt å stå i spissen for ulike andre arrangementer. Det er viktig for Foreningen
Kulturhuset Hovtun å ha et tett og åpent samarbeid med kommune, lokal næringsvirksomhet og
lokalbefolkning.

3. FORENINGS ‐
ADMINISTRASJON
Foreningen Kulturhuset Hovtun har ved årsskiftet 2017/18 følgende styre:
Styrets leder:
Styremedlemmer:
Varamedlem:

Anne Kari Martinsen
Hege Westskog og Kamilla Sunde Rolfsjord
Hilde Lengali

Foreningen har strevet litt med å finne sin form i 2017. Veksten i medlemsmasse og aktivitet har
gitt en arbeidsmengde som har oversteget det som med rimelighet kan forventes utført på
fritiden, selv om det er flere som har lagt skulderen til og gitt det de har. Faren for å brenne ut
ildsjeler har vært stor, og altfor mange oppgaver ble hengende ugjort.
Styret har derfor fra september 2017 leid inn Marianne Bakkerud av Kulturhuset Hovtun AS, for å
administrere den daglige driften av den omfattende kulturvirksomheten på huset, Peisestua
Kulturkafé og Luringen Brukthandel.
Marianne er lønnet av Kulturhuset Hovtun AS og foreningen bidrar til å dekke lønnsutgiftene
gjennom inntekter fra kurs, kafédrift og andre aktiviteter. Styret har gjennomført ukentlige møter
med daglig leder og Kulturhuset Hovtun AS, for å fordele oppgaver og legge strategier for driften
av kulturvirksomheten.

4. FORENINGSMEDLEMMER

Foreningen Kulturhuset Hovtun er medlem av Noregs Ungdomslag og administrerer sin
medlemsliste gjennom deres medlemssystem Hypersys. Dette gir god oversikt og gjør det og
enkelt å kommunisere med medlemmene via mail. Foreningen har hatt fokus på medlemsverving
og har pr. 31.12.2017 et medlemstall på 136, fra 2 til 84 år, med 30 stk under 25 år. Det sier noe
om spennet i aktiviteter!
Medlemskapet i Noregs Ungdomslag gir medlemmene rabatt på blant annet Kaffistova og Det
Norske Teateret og tilgang til en rekke kurs. Foreningen får fradragsrett for mva og kan rapportere
gaver over kr 500,‐ inn med skattefradrag for giveren. Noregs Ungdomslag er igjen tilsluttet
studieforbundet Kultur og Tradisjon, som gir foreningen studiestøtte til avholdte kurs.

5. FORENINGSAKTIVITETER

Felles onsdagsmiddag har vært et fast og populært tiltak siden huset ble ervervet, og dette
har samlet mellom 20 og 40 unge og gamle rundt et godt hjemmelaget måltid hver uke.
Middagene startet i det gamle posthuset mens kafeen var under oppussing, og kunne flytte over i
den nydelige peisestuen på vårparten. Matlaging har gått på omgang, og prisen er satt lavt for å gi
mange mulighet til å velge dette tilbudet. Vi ønske å kunne fortsette med onsdagsmiddagene også
etter at Peisestua Kulturkafé åpner for offentlig drift i 2018.
Øvrige faste aktiviteter på Kulturhuset gjennom 2017 har vært ukentlige timer i Stråla Yoga og Qi
Gong, filosofisk kafé foran peisen hver fredagskveld med fri samtale eller innbudte
foredragsholdere, filmklubben Buena Vista onsdag i oddetallsuker og Hurum sjakklubb
onsdag i partallsuker. Fredagsettermiddager har det vært strikkekafé på huset.

UKENTLIG FAST PROGRAM

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

09.00 – 10.00
19.00 – 21.00
11.00 – 13.00
18.00 – 19.15
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00
17.00 – 19.00
15.00 – 17.00
19.30 – 21.00

Qi Gong
Grønne mandager
Senior kafé
Stråla Yoga
Kulinarisk onsdagsmiddag
Hurum Sjakklubb/Buena Vista FIlmklubb
Torsdagsklubben kafé
Strikke kafé
Filosofisk Aften foran Peisen

PLANLAGTE AKTIVITETER I 2018

PROSJEKT: Redesign av møbler
PROSJEKT: Økologisk matkurs
PROSJEKT: Kurs i Solmisasjon i musikk
PROSJEKT: Videreføring av Fjorden Ren
PROSJEKT: Hurum Spelemannslag

Filosofisk kafe har variert fra spontane samtaler og livet mellom 4‐5 deltagere, til større
arrangementer med innbudte innledere. Et spennende innslag var med Dr. philos og høyskolelektor
Frank Karlsen som holdt foredrag 24 oktober om Naturens bok skrevet med Guds
finger, et innlegg om kreasjonisme som skapelsesteori. 24 november kom den persiske
arkitekten Rostam Sohaili og fortalte om sitt arbeid med et av verdens mest fascinerende byggverk,
Bahai templet i Santiago de Chile.
Bahai‐bevegelsen på Hurum markerte 200‐års dagen for Bahá´u´lláhs fødsel med en utstilling i
oktober, hvor tempelbygg over hele verden ble presentert, og med en rekke temakvelder: ‘Likeverd
mellom kvinne og mann’,

.

Kulturhuset har innredet et livssynsnøytralt stillerom i
2 etasje. Det ble avholdt livssynsåpen åndelig stund
på Kulturhuset søndag 17 desember, og det vil også
bli arrangert jevnlig framover.

Foreningen søkte Miljøverndepartementet om støtte til et strandryddingsprosjekt i samarbeid
med aktivitetsplikten i NAV Hurum og fikk tildelt kr 500 000,‐ til prosjektet i august 2017.
Prosjektet fikk navnet Fjorden Ren, og har fram til årsskiftet arbeidet tre dager i uken med blant
annet dyprydding av Hurums strender for plast og annet avfall. I samarbeid med Oslofjorden
Friluftsråd er det satt i gang arbeid med ryddestasjoner, digital kartlegging av innsamlet avfall og
sanering av båter. I tillegg har prosjektet inngått avtale med Hurum kommune for drift og
vedlikehold av fire kyststistrekk i kommunen. Fra oppstart i august til desember har det blitt
smalet inn 11 tonn søppel fra 30 steder i Hurum.
Prosjektleder fra Foreningen har vært Eirik Kristoffer Alvegaard, og fra NAV Hurum har Johan
Cairns og Solveig Bamrud fungert som arbeidsledere for strandrydding og kyststi, mens Love
Gustavsson for sanering av båter. Det er blitt søkt nye midler i 2018 slik at prosjektet kan
videreføres og videreutvikles. Prosjektet har egen facebookside og hjemmeside,
www.fjordenren.no. Prosjektet fikk også støtte fra Bjørns Bruktbod på Tofte, noe vi satte stor pris
på.

Klimafestivalen §112 ble markert den 28 januar med et tett program, flere foredragsholdere,
musikalske innslag og god stemning. Dagen ble åpnet av varaordfører Else Marie Rødby.
‘Hurumseminaret – spirituell naturforståelse’ ble avholdt 14 oktober på Kulturhuset, i samarbeide
med Dialogos, som oppfølging av et tilsvarende seminar i 2016. Det var svært vellykket og trakk
mange mennesker fra fjern og nær. Til tross for et tungt fagfilosofisk program med
foredragsholderne Hans Kolstad, Otto Krog og Trond Skaftnesmo, var det mellom 40 og 50 tilhørere
som fylte salen, og flere tilreisende ble over til dagen etter for å se Hurumlandets herligheter, blant
annet dyssegravene på Rødtangen som er landets eldste bevarte byggverk.
Seminaret er planlagt som et årlig arrangement og programmet for 2018 er under planlegging. Vi
ser at det må gjøres noen grep for å gi rom for et anstendig honorar til foredragsholdere, slik at de
kan sette av tid til å prioritere Hurumseminaret.

Klokkarstuadagen ble arrangert for første
gang 23 september i samarbeid med
Klokkarstua Vel. Lokale bedrifter og
foreninger ble invitert til å vise seg fram og
ha stand, Inge Jenssen, formann i vellet var
konferansier og ordfører åpnet dagen. Det
var et yrende liv både ute og inne og dagen
må sies å ha vært svært vellykket. Anne
Hilde Askø spilte to barneforestillinger i
fullsatt sal med sitt teaterstykke ‘Møkk eller
gull’.
På kvelden holdt Ragnar Haugs trio (for
anledningen en duo) konsert, som ble tatt
svært godt i mot. Det nye lydanlegget kom
helt til sin rett her. Pianoet vårt fikk også
stemplet godkjent av Ragnar og ble
foretrukket framfor medbrakt elpiano, og
det er jo en fin tilbakemelding.

I tillegg til dette har det vært avholdt arrangementer i mange sammenhenger:
Det har vært avholdt tovekurs, sykurs, bunadskurs, båndfletting for barn, persisk bandaridans og
klassisk persisk dans.
18 mars var det konsert i kafeen med Hammer & Hersk.
Sjakklubben hadde påsketurnering 2 påskedag.
22 april var det bunads‐prøvedag, framvisning av bunader fra alle landsdeler og demonstrasjon
av hårvipping.
3 mai ble det arrangert klesbyttedag, for første, men neppe siste gang.
17 mai var det åpent hus med brunsj og barnetoget i Oslo på storskjerm.
Kulturhuset var med i Skattejakten LIVE og stilte opp på bryggefest på Tofte 2 september med
Kulturhuset og Fjorden Ren‐prosjektet.
I slutten av oktober var det oppskjørtet stemning på huset, for da ble områdene rundt kirken
gravet opp av arkeologer og vi var fryktelig spente på om de fant noe. En dansk 8‐skilling fra
1701 vakte stor glede.

Kulturhuset satte opp et gedigent program for desember, og pyntet huset til jul fra loft til
kjeller. Lørdag 2 desember hadde Kulturhuset julebord for alle gode hjelpere. Marianne lagde
nydelig mat og avslørte seg som en mer enn habil kokk.
Tove Hongslo var månedens kunstner i desember. Utstillingen åpnet 4 desember med konsert
med Coro Angelico.
Det var juleverksteder for barn hver helg i desember.
4 og 5 desember ble det avholdt seminar om strømsparing.
Julegavekurs ble holdt for store og små: "Lag julegaver av naturlige materialer" Del 1 ‐
Drømmefanger Del 2 ‐ Filthjerter Del 3 ‐ Tove engler Del 4 – Perlesmykker
Hurum sjakklubb hadde også i år romjulsturnering 5 juledag.
Her deltakerne i barneklassen.

6. SAMARBEID PÅ
KULTURHUSET

Foreningen har drevet sporadisk servering, primært for medlemmer og kursdeltagere gjennom
2017. Fra mars 2018 åpner daglig drift av ”Peisestua” Kulturkafé, det første serveringstilbudet på
Klokkarstua i manns minne. Foreningen driver også ”Luringen” brukthandel, et gjenbruksmarked i
det gamle posthuset. I tillegg til Foreningen Kulturhuset Hovtun finner man på Kulturhuset
Hovtun ”Klokkeren” økologisk landhandel, Berg & Blåne Bunadsverksted, Steinerskolenes
foreldreforbund, Hurum Fotklinikk, Step by Step massasje og MB Art Atelier og Galleri.
Peisestua Kulturkafé skal være hjertet i huset og et samlingspunkt for lokalbefolkningen. og deler
sammen med Klokkeren Landhandel en grunntanke om å tilby økologiske ‐ og lokalproduserte
varer til de besøkende.
Berg og Blåne bunadsverksted tilbyr i tillegg til bunadstilvirkning, også utsalg av lokalprodusert
håndverk og ulike kurs i tradisjonelt håndverk.
Kulturhuset Hovtun huser også kontorer for Steinerskolenes foreldreforbund og en
landskapsarkitekt. Oslofjorden videregående steinerskole fikk 13. desember 2016 sin offentlige
godkjenning for 120 elever og tre linjer og arbeider med å etablere et lokalt utdanningstilbud for
videregående elever. Det var planlagt oppstart høsten 2017, men det lot seg ikke gjennomføre. En
egen arbeidsgruppe jobber videre med planene for skole.

7. MEDIA, INTERNETT OG
SOSIALE MEDIER
Media, og da spesielt Røyken og Hurum Avis (RHA), har vist stor interesse for utviklingen av
Kulturhuset Hovtun og har dekket begivenheter jevnlig. Kulturhuset har egen hjemmeside
http://www.kulturhusethovtun.no og facebookside. Aktiviteter har også blitt markedsført i RHA
og sosiale medier ¨på ulike grupper.
Her er noen av oppslagene RHA i 2017:

8. DRIFT

2017 har vært et oppbyggings år for foreningen, hvor opprusting av huset har gått parallelt med
etablering og gjennomføring av kulturtilbud.
Brannsikring av bygget og tilrettelegging for universell adkomst til 2 etasje har vært
hovedinnsatsområder, i tillegg til innredning av storkjøkken og kafé.
Foreningen har fått støtte fra ”Extrastiftelsen” til montering av trappeheis for rullestol. Det er et
søknadspliktig tiltak og det har krevd en del arbeid med byggesøknad og prosjektering, men vi
regner med å få tillatelsen på plass og etablert trappeheisen tidlig vår 2018. I forbindelse med det
vil det bli satt inn brannsikkert vindu og ny rømningsinngang mot Klokkeren landhandel, noe som
også bringer huset et godt stykke på vei mot bedre brannsikkerhet.
Det har vært utført mye frivillig arbeid inne og ute for å få et trivelig og velfungerende hus.
Kulturhuset Hovtun under ombygging og oppussing 2017. Det har vært stort fokus på kaféen og
storkjøkkenet, og vi mener å ha fått til en trivelig peisestue, som passer inn i stilen til det gamle
huset. De opprinnelige takene er hentet fram bak moderne platehimlinger, og fargesettingen er
gjort av interiørarkitekt. Møblene er til dels antikviteter sponset av gavemilde medlemmer og
naboer. Det profesjonelle lydanlegget i første og annen etasje er betalt av Sparebankstiftelsen,
hurra!

Bilder fra oppussede lokaler. Det er vel lov å være litt stolte? Foreningen vil rette en stor takk til
alle gode hjelpere som har bidratt til et flott hus! Kulturhuset leier ut lokaler til private
arrangementer som julebord, jubileer, barnedåp, bryllup og gravøl, møter og seminarer.
Foreningen disponerer storskjerm og projector og kan stille med kokk og servering om ønskelig.

9. ØKONOMI

Generelt
Siden eierselskapet Kulturhuset Hovtun AS ikke har andre inntekter enn det som kommer inn
av leieinntekter og ikke annet formål enn å stille huset til rådighet for kulturformål, foregår alt
arbeid i samarbeid. Eierselskapet kan i likhet med foreningen ikke ta ut overskudd eller
betale styrehonorarer, men plikter å la alt overskudd tilfalle huset og formålet. Foreningen
er hovedbruker av Kulturhuset Hovtun, og aktiviteten i foreningen begrunner ervervelsen av
huset.
Utgiftene har vært fordelt slik at eierselskapet har dekket kapitalutgifter og utgifter i
forbindelse med oppgradering av bygget, lønnsutgifter samt en del driftsutgifter.
Foreningen skal på sin side etter evne bidra til å dekke løpende utgifter til driften av
Kulturhuset og lønnsutgifter til daglig leder og evt annen innleid arbeidskraft. Foreningen har
også brukt en del midler til utstyr og innredning av storkjøkkenet i kaféen.
Foreningens inntekter har bestått av salg av mat og drikke i kantina, og en del arrangementer.
Medlemskontingenten har vært et økonomisk bidrag. Klokkarstuadagen var en dag med god
inntekt, men også store utgifter (teater, konsert), så sluttsummen gikk tilnærmet i 0. Det har vi
lært litt av.
Utført dugnad og frivillig arbeid kan ikke verdsettes i penger, men utgjør et betydelig bidrag
til å bringe huset fram til det vi ser i dag. Det er mange timer som har gått med, mange
utgifter som er dekket av private lommer og mange store og små håndsrekninger som ligger
bak.

NAV Hurum hadde lokaler i huset for ungdom på tiltak i 2017, og betalte sin leie gjennom
arbeid på huset, først og fremst i form av maling. Det har også vært meget verdifullt, og
ungdommene har blitt opplevd som et gledelig innslag blant husets brukere.
Økonomisk støtte i 2017:
Foreningen fikk tildelt kr 100 000,‐ som et engangstilskudd fra Hurum kommune.
Miljødirektoratet støttet Foreningen med kr 500.000,‐ til et strandryddingsprosjekt i samarbeide
med NAV Hurum, Fjorden Ren. Midlene er brukt i 2017.
Extrastiftelsen ga støtte til etablering av trappeheis med kr 300.000,‐ Midlene er ikke brukt
enda men heisen er bestilt, byggesøknad er sendt inn og forventes sluttbehandlet våren 2018 slik
at heisen kan monteres.
Sparebankstiftelsen ga støtte til høyttaleranlegg i salen og peisestua med kr 100.000,‐.
Utstyret er innkjøpt og montert. Musikkutstyrsordningen ga kr 30.000,‐ til øvingsutstyr type
mikrofon. Utstyret er innkjøpt.
Regnskap for Kulturhuset Hovtun og Fjorden Ren er vedlagt.

