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Konstruktivt
og godt folkemøte

Kristine Kaas Moe om kirkevergen og fellesrådet:

– Så grovt at det må granskes
Kristine Kaasa Moe som er
talsperson for støttegruppa
for kantor Bjørn Vevang
bruker sterke ord når hun beskriver det som har skjedd, i
forbindelse med oppsigelsen
av kantor Bjørn Vevang. Nå
krever hun granskning av
både fellesrådets rolle, og av
overtramp hun mener at
kirkeverge Kurt Rylandsholm
har gjort seg skyldig i.
AV JENS GRANØIEN
Samme kveld som Melhus
kirkelige fellesråd hadde ekstraordinært møte der oppsigelsen av kantor Bjørn Vevang
ble behandla, hadde også støttegruppa for kantoren møte to
timer etter møtet i fellesrådet.
På møtet som varte i to og en
halv time, og som samlet en
fullsatt sal i Prestegårdslåna
kom det fram mye nytt. Både
fellesrådets medlemmer og
medlem- mene i menighetsrådet var invitert, men ingen av
dem møtte.

Besvarer ikke brev
Ifølge Kaasa Moe kom det fram
ting på møtet som etter hennes
mening viser slett forvaltning
fra fellesrådets side. Eksempler
på det er brev som støttegruppa
har sendt både til kirkevergen
og til fellesrådet, brev som ikke
er besvart, men som de er for-

Kristina Kaasa Moe mener at
både kirkevergen og fellesrådet
har gjort seg skyldig i feil. Nå
vil hun ha granskning.
pliktet til å besvare ifølge forvaltningsloven.
En annen sak som kom fram
på møtet er feilforståelsen av
bevilgede beløp. I avisa Gaula
den 9. januar sa kirkevergen
Kurt Rylandsholm, at han
måtte trekke tilbake bestillinga
av nytt orgel i fjor vår da han
oppdaga at han hadde regna
feil. Feilen besto i følge
kirkevergen i at han trodde at
de 5,7 millionene som kommunestyret har bevilga viste
seg å være en million for mye.
Kirkevergen trodde at den ene
millionen som skal samles inn
var inkludert i dette beløpet.

Kirkevergen regna ikke feil –
Det er feil, sier Kristine Kaas
Moe. – Den ene millionen som
skal samles inn er ikke inkludert i de 5,7 millionene, og
kirkevergen hadde ikke regnet
feil, sier Kaasa Moe. Jeg kan
dokumenter feilen, og har gjort
dem oppmerksom på den, men
de vil ikke svare, sier hun. I
dokumenter som er gjort tilgjengelig for avisa Gaula går
det klart fram at den ene
millionen kommer i tillegg til de
5,7 millionene som kommunestyret bevilga i desember

Et trettitalls personer var møtt
opp foran rådhuset for å vise
sin støtte til kantor Bjørn
Vevang.
2010. Hun mener at feilen ble
gjort for å stanse orgelsaken.
– Dette er rart, orgelsaken ble
stoppa etter at det ble vedtatt at
benker skulle inn i kirka. Benkesaken er også grunn for oppsigelsen av Bjørn Vevang. Dette
er grotesk.
Det som pågår nå er en
psykisk kamp og personforfølgelse for å knekke både Vevang
og Selbekk, som har bidratt som
fagperson i orgelsaken.
-Dette er så grovt at vi må få
en granskning. Vi kan ikke ha
det slik, sier Kristine Kaasa
Moe.

Kantor Bjørn Vevang:

– Glad for å få
beholde jobben
AV JENS GRANØIEN
Meldinga fikk han torsdag kveld
etter at Melhus kirkelige fellesråd hadde hatt ekstraordinært
møte for å behandle oppsigelsessaken, etter at kirkevergen
tett innpå jul sendte forhåndsvarsel
om
oppsigelse
til
kantoren i Melhus kirke. Verken
Vevang, fellesrådets leder, Sigmund Gråbak, eller kirkeverge
Kurt Rylandsholm har villet uttale seg om resultatet av møtet.
Ifølge Sigmund Gråbak som
ledet møtet, var det gjort vedtak
om såkalt «utsatt offentlighet»,
og vedtaket skulle ikke offentliggjøres før det hadde gått
14 dager. Det av hensyn til den
det gjelder. Mandag ettermiddag
ble vedtaket likevel offentliggjort.

vet han ikke før han får skriftlig
svar på vedtaket som var enstemmig i fellesrådet.
Sigmund Gråbak som fungerte
som leder under det ekstraordinære møtet i fellesrådet, bekrefter overfor avisa at Bjørn
Vevang får beholde jobben, men
at han får en advarsel. Hva
denne advarselen går ut på er
ikke offentlig, i følge Gråbak.
Kirkeverge Kurt Rylandsholm,
vil ikke kommentere spørsmålet
om han er fornøyd med at Bjørn
Vevang får fortsette som kantor.
Kantor Bjørn Vevang gleder seg
til å begynne på jobb igjen etter
langvarig sykemelding. Vevang
skulle opprinnelig begynne på
jobb sist mandag, men sykmeldingen er forlenget til og med den
15. februar.

Fikk advarsel

Fikk ikke ta ordet

Foreløpig vil ikke Bjørn
Vevang si så mye, han vil først
avvente et skriftlig svar fra
kirkekontoret, men sier at han
liker jobben sin godt, og at han
er glad for å få beholde den. I
vedtaket som fellesrådet har
gjort, får kantoren en advarsel,
hva denne advarselen går ut på

Da fellesrådets medlemmer
ankom Melhus rådhus torsdag
like før møtet skulle starte, var et
trettialls personer møtt fram
utafor rådhus for å vise sin
støtte til Bjørn Vevang. Noen av
dem ble med inn da møtet
starta, og en av dem ba om ordet
før oppsigelsessaken skulle behandles. Vedkommende ble
blankt avvist av møteleder
Sigmund Gråbak. Da fellesrådet
kom til behandlingen av saken,
ble både tilhørere og presse vist
på gangen.

Bjørn Vevang er både lettet og
glad for at han får beholde
jobben sin.

Aksjonsgruppa for orgelsaka i
Melhus inviterte torsdag i forrige
uke til åpent folkemøte for å orientere om orgelprosjektet i Melhus, kostnader og finansiering,
samt håndtering av orgelsaka så
langt.
Da Kristine Kaasa Moe fra Aksjonsgruppa åpna møtet og ønsket alle velkommen, var Konferanserommet i Prestegårdslåna
fylt til siste plass.
Hun orienterte først om det
planlagte orglet slik det opprinnelig var foreslått og lagt fram
av Orgelkomiteen. Orglet er spesielt ved å være et engelsk-romantisk orgel, noe som er uvanlig i Norge. Det er miljøvennlig
ved at en kan bruke opp igjen
piper fra Aberdeen- og Melhusorglene. Et tysk barokk-orgel
med bare nye stemmer kan være
et alternativ. Men med de
pengene som er til rådighet, vil
det bli så lite at det vil mangle
mye, og by på problem ved forskjellig bruk som begravelser,
bryllup, solosang, gudstjenester,
etc.
Etter at Kaasa Moe hadde gjennomgått det planlagte orgelprosjektet, et prosjekt som hun
mente var det absolutt beste og
eneste riktige, gikk hun over til
en gjennomgang av kostnader
for og finansiering av orgelprosjektet.
Under denne sekvensen la
Kaasa Moe fram opplysninger
som viste at de kostnads- og finansieringstalla som lå til grunn
for at orgelsaken ble stoppet av
Melhus kirkelige fellesråd og
daglig leder, umulig kunne
stemme. Kaasa Moe presenterte
videre tall som lå til grunn for
kommunens bevilgning til prosjektet.
Kaasa Moe konkluderte med at
det ikke hadde vært nødvendig å
legge prosjektet på is, særlig ikke
så lenge at det forelå tilbud om
privat finansiering. Etter de tall
som ble lagt fram, og med en
liten endring kan det i beste fall
gjenstå bare kr. 550.000,00 å
samle inn.
Møtet tok her en pause, og det
ble servert kaffe, te og kaker.
Etter pausen tok en dame ordet
og takket Aksjonsgruppa for det
arbeidet den så langt hadde lagt
ned. Innlegget fikk applaus fra
de frammøtte
Neste punkt på programmet
var handteringa av orgelsaka så
langt. Foruten Kristine Kaasa
Moe, hadde også Steinar Nyland,
Inger Kregnes og Olav Solem,
alle medlemmer av Aksjonsgruppa, korte innlegg. Det ble
pekt på en lang rekke kritikkverdige forhold, bl.a. at det ikke
synes å foreligge delegasjonsreglement. Men om et slikt foreligger, er det likevel Melhus
kirkelige fellesråd som er ansvarlig Det ble videre etterlyst
svar fra fellesrådet på en rekke
brev som Aksjonsgruppa hadde
sendt,
noe
fellesrådet
er
lovpålagt å gjøre.
Under samtalen og diskusjonen
etter de forberedte innlegg,
hadde flere ordet, bl.a. en dame
som mente kirkelig fellesråd sin
handtering av orgelsaka ikke var
i samsvar med norsk lov og avtaleverk i arbeidslivet. En mann i
forsamlinga foreslo å starte ei
kronerulling til fordel for
orgelsaka, fortrinnsvis til juridisk
hjelp, der ubrukte penger seinere
kunne gå til nytt orgel.

