Årsrapport for stiftelsen Klepp Nye Kyrkje for året 2010.
Org.nr:994179748.

Stiftelsen ble opprettet i stiftelsesmøte den 8.mars 2009 og i nytt møte den 24.august 2009 og ble
endelig godkjent som stiftelse i brev fra Brønnøysund registrene den 15/9-09.
Stiftelsens formål er: Skaffe til veie egenkapital til erverv, anlegg og fremtidig drift av nytt
kirkeanlegg i Klepp sokn.
Stiftelsesstyret ble formelt godkjent av årsmøtet i Klepp sokneråd i mars 2009 og med følgende
sammensetning:
Leif Solberg formann
Maria Skrettingland Håland økonomi
Livar Salte sekretær
Arne Madland styremedlem
Liv Velde Hovtun styremedlem
Svein Olav Nesse varamedlem
Anna Lima Braut varamedlem
Det er avholdt 6 styremøter dette året og det er foretatt befaring i 1 kirke: Riska kirke.
Arbeidet i stiftelsen har vært konsentrert om å bidra i samarbeid med fellesrådet for å komme
videre i prosessen med å klarlegge tomt for ny kirke.
Andre deler av arbeidet har vært konsentrert omkring å skaffe midler.
Arbeid med tomt:
Fellesrådet og stiftelsen har arbeidet videre med dette. En komité oppnevnt av politikere er satt ned
for å se på sentrumsutvikling og alternativ bruk av meieritomten. I denne komiteen er Svein Olav
Nesse og Leif Solberg oppnevnt på vegne av fellesrådet. Disse ble ikke innkalt før det var aktuelt å ta
opp saker som angikk kirketomt. Dette ble tatt opp den 8. november der Svein Olav Nesse og Livar
Salte møtte. Der ble det fra administrasjonen foreslått å starte reguleringen av ny kirkegård på
området som er avsatt til dette vest for kirken. I den forbindelse ble det også foreslått å se på
mulighet for å plassere ny kirke i samme området nærmere kirken. Dette ble det gitt tilslutning til og
arbeidet er nå i gang i kommuneadministrasjonen. Da en del eldre graver vil bli berørt vil dette skje i
nært samarbeid med kirkevergen. Styret i stiftelsen ser positivt på dette arbeidet, da det kan gi en
god plassering av ny kirke i nær tilknytning til den gamle kirken.
Det ble i september arrangert en samling der grupper fikk anledning til å komme med innspill og
ideer om hvordan et nytt kirkebygg skulle dekke behovet i menigheten.

Dette gav mange innspill og gode ideer som blir tatt vare på videre i forbindelse med behovsanalyse
og planleggingsarbeid.

Økonomi:
Det er utnevnt en økonomi komité bestående av Rolf Bergseth, formann og med Maria
Skrettingsland Håland, Kjetil Maudal, Gustav Sandvik og Trond Hodne som medlemmer.
Det er avholdt en idédugnad i høst sammen med stiftelsesstyret der det kom fram flere forslag til
aktiviteter og saker som økonomikomiteen i samarbeid med styret vil bearbeide videre.
Følgende er satt i gang fra økonomikomiteen:
Dugnad nordsjørittet og betalte dugnader ved servering i Frøyland Orstad kirke.
Passasjertelling hos NSB
Panting av flasker hos COOP Prix Klepp stasjon
Bonuskort ved kjøp av varer hos COOP butikker.
Lotteri med ca 50000kr i premier og med offentliggjøring av trekning lørdag 2. april i Jærhagen.
Kulturkomiteen i menigheten planlegger arrangement der inntekten vil gå til ny kirke.
Det første arrangementet blir 31 .Mars

Det er nå 100 000 kr inne i stiftelseskapital og i tillegg 473000 kr inne på konto til ny kirke.
I 2010 er kapitalen økt med 174000 kr, derav 73000 kr i gaver og givertjeneste, 75000 i dugnader ,
19000 i offer, og 7000 kr i diverse annet.
Styret for stiftelsen vil arbeide videre langs 3 akser det kommende året:
1. Økonomi, sammen med økonomikomiteen å bearbeide og sette i gang tiltak som vil gi
økonomisk utteling.
2. Informasjon og markedsføring, blant annet å benytte menighetsbladet fast for å informere
Kleppsfolk om arbeidet.
3. Være pådriver sammen med kirkelig fellesråd for å få avklaring på tomt og det videre
arbeidet med realisering av planene for ny kirke.
Kleppe den 24/1- 2010
Leif Solberg

Maria Skrettingsland Håland

Livar Salte

Arne Madland

Liv Velde Hovtun

