DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Kongsvegen 325, 2636 ØYER
den 16.02.2012
Tlf: 61268220/97601055
e-post: berit.sundli@kirkekontoret.no

Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtedato:
13.03.2012
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested:
Møterom Lågen, Tingberg
Tilstede: Geir Korslund, Kristian Tande, Borghild Nysveen, Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Ann
Karin Hongshagen, Elin Paulsrud, Gro Helene Hjelmstad, Øystein Svendsen, Bente Kråbøl, Hermod Botterud,
Kåre Solbakken, Øyvind Sagedal
Forfall: Eldar Kjørstad
Dessuten møtte Morten Brendløkken og Berit Sundli som førte protokollen.
Innkalling til møte godkjent.
Møtebok fra møte 14.02.2012 godkjent.
Geir ønsket velkommen og ledet møtet.
Øyvind samlet oss med lesing fra Bibelen og betraktninger om Edens hage og syndefallet

Sak 9/2012

Restaurering Tretten kirke

Jostein Synsterud har en oppdatering av status for restaurering Tretten kirke og tårn. Øyer kommune
har i økonomiplan 2015 avsatt kr 5 mill til restaurering av Tretten kirke. Hvis arbeidet ikke skal
utføres før 2015, vil det bl.a. medføre at kirkeskipet fortsatt er midlertidig forsterket, at tårnet fortsatt
står på bakken. Konsekvensen er at manglende vedlikehold slik som utvendig maling, takstein og
takrenner, indre vedlikehold utsettes ytterligere.
Vedtak:
Øyer og Tretten kirkelige råd anmoder Øyer kommune om å fremskynde saken.

Vedlegg til Sak 9/2012

Restaurering Tretten kirke

Jostein Synsterud, Henning Olstad, Steinar Moldal og kirkevergen har i dag den 13. mars vurdert
framdrift for restaurering av kirkebygg og tårn. Notat fra dette møtet ble drøftet i rådet.
Notat vedr det eksisterende tårnet som står på bakken. 3 forskjellige løsninger på problemstillingen ble
lagt fram og vurdert.
Vedtak:
Rådet går inn for alternativ 3 Fornuftig gjenbruk:
Legge tårnet på bakken og bruke de elementer som kan benyttes til konstruksjon av det nye tårnet. Vi
ønsker å få avklart graden av gjenbruk av materialer før man går i skogen for å blinke trevirke. Andre
brukbare materialer kan være: bolter, beslag, innfestinger, konstruksjonsvirke. Kostnader på dette må
beregnes. Riksantikvaren må gi sin tillatelse til å gjøre dette.

Sak 10/2012 Årsberetning og regnskap 2011
Årsberetning gjennomgått av leder
Regnskap gjennomgått av nestleder
Vedtak:
Årsberetning godkjennes
Regnskap vedtas. Overskudd/mindreforbruk kr 162 544 avsettes til disposisjonsfond fellesråd .

Sak 11/2012 Referatsaker
Gave til menighetene er på til sammen kr 39.000,Ny kirkeordning- høring 2012.
Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten.

- Biskopens brev
- Agenda til utdeling i menigheten
Trosopplæringsutvalget informerer om sine tiltak
- Påskeopplegg for 6-åringer
- Tårnagenthelg for 8-åringer
Menighetenes årsmøte på Øyer prestegård den 29. Mars kl 19.30
Innkalling til Årsmøte i frivillighetsentralen og Årsmøte i kirkens SOS
Fastrenteavtale md DNB på konto for nytt orgel Øyer kirke og på konto for gravfond
Konsert til inntekt for nytt orgel på Nermo den 15. Mars
Referatene tatt til underretning

Øyer og Tretten kirkelige råd
Berit Sundli
kirkeverge

