Nyhetsbrev #4/2014
Vi oppfordrer alle til å komme på åpent møte i Kirkestuen
søndag kl 12 og si sin mening om gjenoppføring av Østre
Porsgrunn kirke!
Søndag 6/4 kl 12 vil byggekomiteens forslag om en helt annerledes ny kirke bli presentert på et
åpent møte i menighetens regi, rett etter gudstjenesten i kirkestuen.
Dette kan bli den eneste gangen menigheten åpner for debatt. Planen er å søke politikerne om
penger til en stor og helt annerledes kirke allerede i mai.
Alle som ønsker rekonstruksjon bør derfor komme på møtet søndag og få frem sin mening.
Man kan enten komme på gudstjenesten som starter kl 11, eller bare komme på det åpne møtet
rett etter gudstjenesten.
Møtet om ny kirke starter ca kl 12. Vi foreslår å komme til kirkestuen ca. Kl. 11.50 hvis man ikke
har anledning til å delta i gudstjenesten.
Kirkesjef Johannes Sørhaug har bekreftet til oss at det blir et separat åpent møte om den nye
kirken etter gudstjenesten. Åpent møte betyr at alle er velkomne.:

Dette er de viktigste forslagene fra Komiteen for Gjenoppføring
av Østre Porsgrunn Kirke:
Vi håper mange vil ta ordet søndag ca kl 12 og fremme sine krav om gjenoppføring av kirken og
en demokratisk prosess. Her er våre krav:
 Østre Porsgrunn kirke bør gjenoppføres slik den var, med nye og moderne tekniske
løsninger. Menigheten må gjøre en ny utredning med hovedvekt på verdivalget, ikke
bare praktiske hensyn.
 Menigheten og hele lokalsamfunnet må ta seg god tid til en demokratisk prosess.
Saken bør ikke avgjøres av kirken allerede i vår.
 Menigheten bør velge en løsning som ivaretar grunnleggende behov og samtidig
krever så lite kommunal støtte som mulig.
 Kirkebygget bør unngå å konkurrere med viktige kommunale oppgaver innen
omsorg og tilbud til befolkningen.
 Menigheten og kommunen må legge hovedvekt på Riksantikvarens anbefaling av
rekonstruksjon. Det må straks innledes et samarbeid med Riksantikvaren.
 Det må gjøres en grundig undersøkelse av forsikringsoppgjøret. Ble det sørget for
at oppgjøret ble så godt som mulig for en rekonstruksjon? Kan menighetsledelsen og
/ eller forsikringsselskapet ha oversett at polisen åpner for stor tilleggsdekning, opptil
80 millioner kr i tillegg, dersom man rekonstruerer kirken etter anbefaling fra
Riksantikvaren? Oppgjøret er ikke endelig, og saken bør gjenopptas.
 Grunnmuren må sikres, slik Riksantikvaren anbefaler. Dette fordi eksperter sier den
kan gjenbrukes ved en rekonstruksjon. Det er kritikkverdig at menigheten har avslått
flere anmodninget om å sikre grunnmuren mot vannskader mm.

Krev gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke på
menighetsmøtet etter gudstjenesten søndag 6. april!
Porsgrunn menighetsråd har invitert til åpent møte om det kommende kirkebygget i Kirkestua
søndag 6. april, rett etter gudstjenesten kl. 11. Vi oppfordrer alle tilhengere av gjenoppføring til å
delta og si sin mening.
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke har kritisert menighetsledelsen for at møtet
knyttes til en vanlig gudstjeneste, med minimal innsats for å annonsere møtet. Det er ikke invitert
til debatt, og det deltar ikke innledere som representerer ulike syn.
Man burde i stedet gå bredt ut og invitert i god tid til et åpent debattmøte, ikke bare de relativt få
som vil delta i en vanlig gudstjeneste denne dagen.
Kirkesjef Sørhaug har svart oss at møtet blir en orientering for dem som ønsker informasjon, og at
Menighetsrådet vil ta med de kommentarer som kommer frem i møtet når de skal gi sin uttalelse til
Fellesrådet.
Risikoen er stor for at møtet søndag vil gi et lite representativt bilde av den holdningen blant
menighetsmedlemmene.
Hvis menighetsmøtet skal munne ut i en form for "avstemning", vil dette dette etter vår mening
være et liksom-demokrati: Man gjør så lite som mulig, men ønsker likevel å kunne hevde at
menigheten er hørt. En uttalelse fra noen få i menigheten vil ikke være uttrykk for en demokratisk
prosess, og kan ikke legitimere den planlagte endelige beslutningen om en ny kirke på
Fellesrådets møte 6. mai. Da er toget gått for all medvirkning i kirken.
Ettersom noen få sentrale personer i menigheten fra første stund bestemte seg for at de
ønsket arkitektkonkurranse for en annerledes kirke, er dette ingen overraskelse. De har vist
minimal interesse for å få frem valgmulighetene. De har knapt engasjert seg i den offentlige
debatten, og har ikke gjort noe for å involvere menighetsmedlemmer og befolkning. De har
visst best for alle hele tiden.
Romprogram og praktiske behov er brukt som brekkstang for å parkere rekonstruksjon som et
ikke-eksisterende alternativ. Verdidebatten om den gamle kirkens betydning for innbyggerne har
fylt avisene i flere år, men har vært av minimal interesse for enkelte som på papiret skulle ha til
oppgave å ivareta kirkens verdigrunnlag. Overfra-og-nedad-holdninger som vi kjenner fra
statskirken i tidligere tidere er videreført. Prosessen bryter med ønsker i samfunnet, inkludert
kirken, om å basere viktige valg på mer demokrati og åpenhet.
Møtet søndag burde gjelde den viktige verdidebatt om kulturminner og de gamle kirkeness
betydning for oss, ikke en presentasjon av Byggekomiteen/Rambølls anbefalinger. Utredningen
var styrt av tekniske og praktiske premisser, ikke kirkelige verdier. Byggekomiteens bestilling
konkluderer som man kunne forutsi med forslag om et radikalt annerledes kirkebygg. Ved hjelp av
høyst diskutable kriterier har man prøvd å fremstille rekonstruksjon som et uaktuelt alternativ.
Uavhengige fagfolk har pekt på alvorlige svakheter ved utredningen. De har påvist at med litt
andre kriterier blir konklusjonen at kirken bør gjenoppføres.
Til dette kommer at konsulentfirmaets anbefaling vil kreve store og unødvendige kommunale
støttemidler. Det var en alvorlig feil å be ingeniører konkludere i en sak som hovedsakelig dreier
seg om verdivalg og lokaldemokrati.

Kirkesjefen har sagt til pressen at han håper byggekomiteens anbefaling blir fulgt, og bruker
dermed sin posisjon til å legge lokk på debatten. Hans oppgave burde være det motsatte; å
oppfordre til debatt med reell mulighet for alle til å påvirke beslutningen.
Vi oppfordrer alle som støtter gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke til å delta på gudstjenesten
søndag 6. april kl 11 og det etterfølgende møtet. Det bør stilles kritiske spørsmål til anbefalingen
fra Rambøll, og alle som ønsker gjenoppføring bør gi det til kjenne.
Vi vet ikke om det blir en avstemning, men det er lovet at synspunkter som kommer frem skal bli
brakt videre til Menighetsråd og Fellesråd. Det er å håpe at flere medlemmer av disse organene vil
ta valgmulighetene på alvor, og se behovet for en ny og bedre prosesss.
Enda viktigere er det at sentrale aktører som Porsgrunns folkevalgte og Riksantikvaren får
bekreftet at flertallet som ønsker en gjenoppføring ikke er blitt hørt i den omhyggelig styrte
prosessen vi hittil har sett. Det kan bidra på avgjørende måte til at at konklusjonen blir en annen
en enkelte har lagt opp til.
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Kontakt oss:
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Telefon: Aasmund Beier- Fagen, tlf 90685843, Audun Engh, tlf 92622626
Email: knantola@gmail.com
Nettside: www.kirkenopp.no
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