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Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid – innhold i Våler nye kirke» 

  



1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet og formulere 
arrangementets hensikt og retning på en slik måte at det motiverer og inspirerer målgruppene. Da 
blir det enklere å skaffe de riktige foredragsholdere og andre deltakere, og man har et godt 
fundament både for detaljplanlegging og markedsføring av programmet». 
 
Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen?  
 
Kultursjef Cathrine Hagen har vært med på hele prosessen, og det er jeg veldig glad for. 
Vi satte oss ned for å utarbeide tema rett etter første samling, og ideen om å ha en debatt rundt 
innhold i Våler nye kirke utpekte seg fort. Dette er et tema som er veldig aktuelt lokalt, og som kunne 
være spennende å ta tak i på nøytral grunn. Vi tok utgangspunkt i kirkens egen kulturmelding 
«Kunsten å være kirke. Om kirke, kunst og kultur». Ide til tittelen på debatten kom på toget ned fra 
andre samling i Trondheim. Etter at vi bestemte oss for debattleder – en tidligere journalist, nå 
begravelseskonsulent: Tore Huuse Øwre, satte vi oss ned i fellesskap for å utarbeide klare mål og 
spisset budskapet. Forslag til debattdeltakere endret på underveis. Vi fikk et godt panel, og det var 
ikke vanskelig å få debattdeltakere. Vi brukte mye tid på å forberede oss til debattdebuten. Brukte 
sjekkliste, og hadde mye kontakt med debattleder.  
Tidkrevende, men verdt det når resultatet ble så bra. 

  

  
Vi var veldig fornøyde med valg av debattpanel og debattleder 



2) GJENNOMFØRING 

En viktig forutsetning for et godt arrangement er å rekruttere gode foredragsholdere og 
debattdeltakere. Her gjelder det ikke bare å finne personer med riktige kunnskaper og kompetanse. 
Formidlingsevne, tydelighet, engasjement og andre personlige egenskaper er avgjørende. Ikke minst 
har det stor betydning å ha et samlet blikk på alle bidragsyterne, slik at man får den riktige balansen. 
I gjennomføringsfasen dreier det seg mye om å få ut det beste av foredragsholdere og 
debattdeltakere ved hjelp av god programledelse, riktig motivasjon, trygge rammer og god regi (Erik 
Wold) 
 
Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 
 

 
 
Vi valgte å avholde debatten i ungdomsskolens aula, vegg-i-vegg, men brukte bibliotekets inngang, 
slik at alle måtte innom biblioteket først. Med ca 100 personer inkludert panelet, er vi 
kjempefornøyde med oppmøtet. Det var også veldig hyggelig at Kirsti på fylkesbiblioteket, Randi 
fylkeskultursjef, Randi biblioteksjef i Eidskog og Monica biblioteksjef i Elverum kom i tillegg til alle 
andre. 
Biblioteksjef ønsket velkommen, og snakket litt om bakgrunnen for debatt i bibliotek. I forkant hadde 
vi laget orienteringssak som ble behandlet i kommunestyret 23. mars. Se vedlegg. 
Debattleder introduserte panelet, og hver av paneldeltakerne fikk 3 minutter hver, men biskopen 
overskred dette. Ungdommene var utrolig flinke, og skulle fått mer/bedre «plass». 
Vi hadde pauseinnslag med trommesolo av kulturskoleelev. Ungdommer og foreldre ved 8.trinn 
solgte kaffe/kake til inntekt «Polentur 2017» Vi holdt på planen om 2 timer inkl pause. Alle 
debattdeltakerer og debattleder fikk blomster. Det ble en god reflekterende debatt/samtale. 



 
 
Vi laget store navnelapper som vi teipet fast på bordet, slik at alle skulle få med seg hvem som var 
hvem. Her satte vi også kommunen og fylkeskommunens logo. 
 



3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

 Var arrangementet godt nok markedsført?   
Vi markedsførte gjennom plakater, diverse arrangementsoversikter, kommunens hjemmeside , 
Facebook, Twitter og ikke minst i omtale i alle lokale avisene. 

 

 
 

 Fikk dere presseomtale?  
Vi fikk 5 helsider, 3 før og 2 etter i tillegg til smånotiser.  
 
Samt  nettvideo i Glåmdalen: 
https://www.dropbox.com/s/wu1g2l172ret3xs/Nye%20Vaaler%20kirke%20debatt2.mov?dl=0  

 

 Fungerte det tekniske? 
Biblioteket kjøpte inn lydutstyr i vinter, men valgte å bruke det utstyret som var tilgjengelig på 
ungdomsskolen. Debattleder hadde lyst å sende videosnutten ovenfor, men sollyset gjorde det umulig 
å se hva som var på lerretet. Dette var sjekket ut på forhånd, så fremmøtte merket ikke dette. Vi 
hadde lydprøve dagen før, samt en time før avspark. 
 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
Ja, vi traff målgruppen, og det kom også ungdommer for å høre på.  
 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
Ja, det var det ingen tvil om, tross lån av ungdomsskolens aula 
 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
Fikk mange gode tilbakemeldinger på dette, så svaret er ja her også. 
 
 

https://www.dropbox.com/s/wu1g2l172ret3xs/Nye%20Vaaler%20kirke%20debatt2.mov?dl=0


4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Ja, synes samlingen var lærerike og nyttige. Spesielt dagen med Erik Wold.  
Takk for at Våler fikk være med på prosjektet, og for at kultursjefen fikk være med. 
 
Neste debatt blir på den nasjonale bibliotekdagen 26. august. Det blir «Partitoppdebatt» 
før valget 2015. 
 

 

Våler folkebibliotek 5. juni 2015 

Eva Ø. Wenstad 

 

Vedlegg:  

Politisk orienteringssak som gjerne kan lånes/brukes i andre kommunen.  
Husk at det er viktig med delingskultur! 

 

Biblioteket tar den 

lokale debatten (L)(191155).docx
 

 


