Nyhetsbrev #1/2013
Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
Dette har vi oppnådd i 2012

















Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke ble etablert på ettårsdagen for
brannen 11/4-12 og registrert i Brønnøysund
Kjell Klevjer Aas’ underskriftsinnsamling på kirketrappa med ca 920 underskrifter
Sammen med Fortidsminneforeningen v/Else M Skau arrangør av folkemøte i Kirkestua
27/3-12 med foredrag av sivilarkitekt Arne Sødal (Holmenkollen Kapell) og et panel
bestående av Kjell Klevjer Aas, kunst- og arkitekthistoriker Truls Aslaksby,
Fortidsminneforeningen Telemark v/Else M. Skau, kunsthistoriker Tommy Sørbø,
konservator Aasmund Beier-Fangen, spesialist i hånderkstradisjoner Hans Marumsrud.
Ordstyrer var jurist og sekræter i komiteen Audun Engh. Stor deltakelse og pressedekning
Arrangør av folkemøte i Ungdommens Hus 10/9-12 med innlegg fra direktør for Norsk
Håndverksutvikling Eivind Falk, Sivilarkitekt Geir Helland, spesialist i hånderkstradisjoner
Hans Marumsrud, konservator Aasmund Beier-Fangen, lafter/tømrer Jørn Berget, Norsk
Kulturminnefond v/ Einar Engen. Ordstyrer var jurist og sekræter i komiteen Audun Engh.
Stor deltakelse og pressedekning
Aasmund Beier-Fangens foredrag i lokale lag og foreninger
Etablering av hjemmeside www.kirkenopp.no
Stor aktivitet på komiteens Facebook-side
Stor mediadekning i de tre lokalavisene PD, Varden og TA; både som leserinnleg,
intervjuer, redaksjonelt stoff
Dekning i NRK Østefjells, TV-Telemark og landsdekkende media som Vårt Land
Dialogmøter med Kirkesjef Johannes Sørhaug og Fellesrådsformann Ole Johnny Dahle
Etablert kontakt til politiske partier, bl.a. erklært støtte fra FrP og By- og Nærmiljøpartiet
Komitemedlem Bjørg Kongsgaard (KrF) initierte vedtak i bystyret om prioritering av
oppussing av Gravkapellet.
Reguleringsarkitekten Arken Rambøll understreker at gravene ikke bør flyttes eller fjernes
Komitemedlem Rigmor I. E. Håheim ble valgt inn i Byggekomiteen for ny kirke 18/12-12
etter henstilling fra Ole Henrik Lia og Johannes Sørhaug

Dette skal vi jobbe for i 2013




Fastholde ”trykket” generelt, og mer spesifikt:
Sikre at rekonstruksjonsalternativet utredes faglig og blir en sentral del av prosessen
fremover.
Innhente økonomisk støtte til drift av komiteen (konsulentvederlag, reiseutgifter m.m.)


















Ha en konstruktiv dialog med Byggekomiteen slik at rekonstruksjonsalternativet ivaretas i
prosessen
Utvikle prosjektbeskrivelse for et opplæringsprosjekt i tradisjonshåndverk knyttet til
rekonstruksjonen, i samarbed med bl.a. Riksantikvaren og Norsk Håndverksutvikling.
Anbefale menigheten å vurdere kritisk romprogrammet for ny kirke, fordi det vil kreve en
betydelig større kirke om alle ønsker skal oppfylles. Ønskene kan kollidere med økonomiske
realiteter og reguleringsplanen. En nøktern tilpasning av romprogrammet med bruk av flere
bygninger kan kombineres med rekonstruksjon.
Tale mot arkitektkonkurranse før alle alternativer er utredet, man har hatt en åpen debatt og
det er tatt en demokratisk avgjørelse om valg av kirketype. Velges rekonstruksjon behøver
man ikke vanlig arkitektkonkurranse.
Oppfordre til folkeavstemning (blant byens innbyggere eller menighetsmedlemmene) om
man skal velge rekonstruksjon eller en annerledes kirke
Videreutvikle støtten fra vårt nasjonale faglige nettverk.
Drive lobbyvirksomhet, ha møter med Riksantikvaren og flere partier i bystyret.
Bidra til pressedekning av saken, i lokale og landsdekkende media.
Vurdere å øke antall medlemmer av komiteen
Utvikle hjemmesiden www.kirkenopp.no og regelmessig oppdatere Facebook-siden.
Holde foredrag om komiteens arbeid lokalt (f.eks. klubber, losjer, pensjonistforeninger)
Sende ut månedlige nyhetsbrev til interessenter (kirkelige råd, politiske partier,
kulturminnevernet, presse, geistlige mm.)
Invitere eksterne foredragsholdere til Porsgrunn.
Støtte lokale intitiativtakere som ønsker å etablere kirkerelaterte aktiviteter i det gamle,
bevarte gravkapellet. Følge opp Bystyrets vedtak om at oppussing av kapellet skal
proriteres.

Else M. Skau, Marit Lamø, Rigmor Irene Emerense Håheim,
Roar Christiansen, Aasmund Beier-Fangen, Audun Engh (sekretær), Knut Kallhovde (leder)

Vi oppfordrer alle interesserte til å kontake oss og gjerne delta aktivt i arbeidet.
Adresse: Jønholt Terrasse 20, 3922 Porsgrunn
Telefon: 92622626
Email: knantola@gmail.com
Facebookside: Bygg Østre Porsgrunn Kirke opp igjen sånn som den var!!!
Nettside: www.kirkenopp.no
Organisasjonsnummer: 998770866

