Nyhetsbrev #6/2013
Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
Østre Porsgrunn Kirke kan bli forvandlet til et livssynsnøytralt seremonibygg
(publisert i TA 14/5-13 og PD 16/5-13)
Vinjar Tufte som er seniorrådgiver for seremonier i Human-Etisk Forbund uttalte til ukeavisen Dag
og Tid 3/5-13 at man heller så at man kunne bygge et felles monumentalt signalbygg som kan
brukes både som kristen kirke, muslimsk moske eller en human-etisk seremoni i samme rom. Han
hyller livsynnøytrale sereminirom fremfor kirker.
Snart etter at Østre Porsgrunn kirke brant, den 11. april 2011, ble det utnevnt et såkalt Planutvalg
for innhold og funksjoner i nytt kirkebygg. De supplerte en lang ønskeliste med kirke- og
kulturrelaterte funksjoner med kontorer, flere møterom ogmingleområder (foaje og "kirketorg" selv
om moderne kirkestue finnes 15 meter unna.). Alt skulle samles under ett tak. Det gir en
kirkebygning dobbelt så stor som den gamle kirken, selv om kirkerommet tenkes mindre enn i den
gamle.
Samtidig er det en sterk opinion som ønsker at den praktfulle kirken fra 1760 gjenoppbygges slik
den var og med moderne tilrettelegginger. Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke er
en interesseorganisasjon som arbeider for dette. Vi peker på historisk kontinuitet, kirken som kirke,
og som et kulturminnesmerke.
Planen presser derimot frem en fundamentalt annerledes kirkebygning enn den nedbrente og i
åpenbar kontrast til trehusbegyggelsen omklring fra 17 -1800-tall, til kapellet og kirkengården. Man
risikerer også et flerbruksbygg hvor de kristne symboler og kirkerummets opprinnelige funksjon –
bønn og forkynnelse – nedtones.
Det ambisiøse romprogrammet vil resultere i en bygning som bare delvis vil være en tradisjonell
kirke, og som vil være for stor for tomten. Den vil også kreve meget store bevilgninger utover
forsikringsoppgjøret som er beregnet utfra gjenoppføring av den gamle kirken. .I andre kommuner
har man også sett at "nyskapende" kirkebygging resulterer i forsamlingshus med et svekket preg av
kirke. I denne sammenheng reiser noen spørsmål om man istedet bør bygge nøytrale
seremonibygninger.
Vinjar Tuftes anbefalıng av livsynnøytrale sereminirom fremfor kirker bør være en tankevekker og
advarsel for de ansvarlige ı kırkelıge organer, politikere og arkitekter mot å nedtone kirkens uttrykk,
form og egentlige funksjon. Hvis Fellesråd og menighet ønsker et utvidet kirkebegrep og vil bruke
den ulykkelige brannen som startgrop for et helt annet prosjekt, vil det komme et press om å favne
flere livssyn. Hvis derimot man samler seg om gjenoppføring av kirken og å bruke
forsikringssummen til dette, vil det være uaktuelt å diskutere noe annet enn en kristen kirke.
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirkeoppfordrer alle som ønsker seg en kirke på
Kirkehaugen om å støtte ideen om gjenoppføring, ikke minst for å unngå en diskusjonen og
trusselen mot kirkens identitet.

Høringsforslag til reguleringsplan for Østre Porsgrunn
kirke
Porsgrunn kommune ved ”Utvalg for plan og kommunalteknikk” har vedtatt å legge privat forslag
til Reguleringsplan for Østre kirke med kirkegård m.m., med tilhørende bestemmelser, ut til
offentlig ettersyn i perioden 14.06.13 til 02.08.13.
https://www.porsgrunn.kommune.no/eDemokrati/Horinger/Forslag-til-reguleringsplan-for-OstrePorsgrunn-kirke-med-kirkegard-mm-detaljregulering/

Presse siden sist:
Telemarksavisa 13/6-13 Siri Løite: Østre Porsgrunn Kirke bør gjenoppbygges:
https://www.dropbox.com/s/qpdxp2ueqreaty1/TA%20130613%20s62%20Siri%20L%C3%B8ite.JP
G
Varden 12/6-13 Siri Løite: Østre Porsgrunn Kirke bør gjenoppbygges:
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVVVFyREFYX09kZHc/edit?usp=sharing

Varden 31/5-13 s. 15 Kristine Kaasa Moe: ”Gjenoppbygging av Østre Porsgrunn Kirke er
fremtidsrettet”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVWkRUTTRhTnRaQTQ/edit?usp=sharing

PD og Telemarksavisa 30/5-13 Kristine Kaasa Moe: ”Gjenoppbygging av Østre Porsgrunn Kirke er
fremtidsrettet”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVNkFRMG9VMVFqcVE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVZEFvQUtuRGl2S0k/edit?usp=sharing

Vårt Land 30/5-13 s. 18-19 Stig-Øyvind Blystad: ”Kirker er arkitekters drømmeoppdrag”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVM0dFMkFyVmtYblU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVeVZVd1FFejVLV3M/edit?usp=sharing

PD 29/5-13 s. 19 Agnar Pettersen og Bjørn Rynning: ”Med ”bankende” hjerter for Østre Porsgrunn
Kirke”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVUzNVeVBHU0xmN2M/edit?usp=sharing

PD 29/5-13 s. 19 Anne Beate Odland: ”Gjenreisningen av Østre Porsgrunn Kirke”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVY3hvcmZrdks0SjA/edit?usp=sharing

PD 25/5-13 s 32 Liv Brandtzæg: ”Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVTU5Xcm5uWjhweW8/edit?usp=sharing

Varden 25/5-13 s 19 Liv Brandtzæg: ”Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVSmpmMTZ6Tk9YZTg/edit?usp=sharing

Varden 22/5-13 Anne Beate Odland: ”Nei til livssynsnøytralt seremonirom”
http://eavis.varden.no/epaper/showlink.aspx?bookmarkid=ZFQVRKYMHG13&preview=article&li
nkid=3da730bc-18e4-4507-a652-d639cd8d76a6&pdaffid=18jlFuiJem4qjJ0g2RTQQg%3d%3d

PD 16/5-13 Aasmund Beier-Fangen, Audun Engh og Knut Kallhovde: ”Østre Porsgrunn Kirke kan
bli et livssynsnøytralt seremonirum”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVUl8tY0p1eUN6MFE/edit?usp=sharing

Telemarksavisa 15/5-13 Anne Beate Odland: ”Gjenreisningen av Østre Porsgrunn Kirke”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVaXVmU0JSQkRWY2M/edit?usp=sharing

Telemarksavisa 14/5-13 Aasmund Beier-Fangen, Audun Engh og Knut Kallhovde: ”Østre
Porsgrunn Kirke kan bli et livssynsnøytralt seremonirum”
https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVN2VpTkpkMW9TNms/edit?usp=sharing

Telemarksavisa 14/5-13 ”Roser Kirkeplan (Knut Kallhovde og Rolf Berg)”

https://docs.google.com/file/d/0BwjgrhD6COxVeWJsZi1NOUJZNFk/edit?usp=sharing

Kontakt oss:
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
Adresse: Jønholt Terrasse 20, 3922 Porsgrunn
Telefon: 92622626
Email: knantola@gmail.com
Nettside: www.kirkenopp.no
Organisasjonsnummer: 998770866
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/groups/123948604347708/

