Årsrapport for stiftelsen Klepp Nye Kyrkje for året 2011.
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.
Det var valg av nye styremedlemmer på årsmøtet i mars 2011.
Liv Velde Hovtun ønsket ikke gjenvalg.
Styret har en slik sammensetning:
Leif Solberg formann
Maria Skrettingland Håland økonomi
Livar Salte sekretær
Arne Madland styremedlem
Kjellaug Steinskog styremedlem
Svein Olav Nesse varamedlem
Grete Flesjå Aarstad varamedlem
Det er avholdt 6 styremøter dette året og det er foretatt befaring i 2 kirker: Tananger og Ræge.
Arbeidet i stiftelsen har vært konsentrert om å bidra i samarbeid med Kirkeverge 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:
Kirkeverge og stiftelsen har arbeidet videre med dette. Kommunen i samarbeid med
kirkeverge/fellesråd har arbeidet med regulering av ny utvidet kirkegård vest for kirken med
plassering av tomt for ny kirke like vest for kirken. Da en del eldre graver vil bli berørt vil dette skje i
nært samarbeid med kirkevergen. Styret i stiftelsen støtter denne plasseringen, da det kan gi en god
plassering av ny kirke i nær tilknytning til den gamle kirken.
Det ble arrangert et møte i rådhuset i desember 2011 med representanter fra bispekontor og biskop
samt representant fra sokneråd, kirkeverge og stiftelsen for en gjennomgang av planene for
kirkegård og tomt til ny kirke. Biskopen gav sin støtte i møtet til å gå videre med dette arbeidet. Det
ble poengtert at det er viktig å forme kirken slik at den ikke får en for dominerende uttrykk i forhold
til denne. Dette vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet.

Kommuneadministrasjonen vil kalle inn til et nytt møte med kirkens representanter, biskopen og
riksantikvaren for å få en forhåndsvurdering om plassering av ny kirke nær gammel kirke er gangbar
å planlegge videre med. Dette er planlagt i mars 2012.
Behovsanalyse.
Basert på innspill fra gruppearbeid etter samlingen høsten 2010 ble det i høst i samarbeid med
kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen utarbeidet en beskrivelse av behovet vi ser skal dekkes av nytt
bygg.
Grovt skissert ser vi for oss en kirke på 1800 til 2000 m2 fordelt på 2 plan og med et kirkerom som
rommer ca 500. Vi har skissert et kirketorg med mulighet for å inkludere 150 til 200 sitteplasser i
tillegg.
I det totale areal er også kontorplasser inkludert.
Soknerådet har gitt foreløpig innspill til utkastet.
Økonomi:
Økonomi komitéen bestående av Rolf Bergseth, formann og med Maria Skrettingsland Håland, Kjetil
Maudal, Gustav Sandvik og Trond Hodne som medlemmer har arbeidet godt i 2011.
Følgende er gjennomført i 2011:
Lotteri i april 2011 med en netto gevinst på 124 342 kr.
Dugnad Nordsjørittet 52 350 kr til stiftelsen samt betalte dugnad ved servering i Frøyland Orstad
kirke.
Passasjertelling hos NSB 22 885 kr
Panting av flasker hos COOP Prix Klepp stasjon 4 910 kr
Bonus ved bruk av medlemskortet i Coop i 2011: 18 586 kr
Et kultur arrangement i mars til inntekt for ny kirke 3 200 kr
I tillegg er det kommet inn følgende:
Givertjeneste og gaver: 71060,00 kr
Offer: 31300,00 kr
Det er nå totalt 927 000 kr inne på konto.
I 2011 er kapitalen økt med 340 165 kr.

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 sokneråd/fellesråd for å få regulert tomt og det videre arbeidet
med realisering av planene for ny kirke.

Stiftelsen har skissert en grovplan for arbeidet med kirken.
Dette er i henhold til målsettingen realisering innen 10 år fra oppstart i stiftelsen. Det vil være
avhengig av at regulering av tomten kommer på plass dette året og at fellesråd og kommunestyret
bevilger nødvendige midler samt at stiftelsen kan bidra med en nødvendig egenkapital.
Milepeler i denne planen er følgende:
Budsjetter for skisseprosjekt i 2014 Planlegges i 2013.
Skisseprosjekt

2014.

Forprosjekt og rammesøknad:

2015

Detaljprosjektering ,tilbud og klargjøring:

2016/2017

Start bygging

2017
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2019
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