Nyhetsbrev #2/2013
Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
En ny Østre Porsgrunn Kirke bør baseres på nøkternhet og befolkningens
ønsker.
Porsgrunns skattebetalere bør være bekymret over Fellesrådets innspill om kommunalt tilskudd til
ny Østre Porsgrunn Kirke. Det er varslet behov for 40 millioner fra kommunen. Komiteen for
Gjenoppføring av Østre Porsgunn Kirke mener Fellesrådet har for store ambisjoner når de ønsker en
ny kirke som er mye større enn den gamle. Velger man i stedet å gjenoppføre den gamle kirken blir
regningen lavere.
Man har laget en lang ønskeliste med kirke- og kulturrelaterte funksjoner, slik det fremgår av
romprogrammet, og ønsker alt under ett tak. Det bil bety en kirke som er dobbelt så stor som den
gamle, men med plass til færre, ca. 500.
Regningen som Kirken sender til byens innbyggere bør ikke bli større enn nødvendig. En stor,
kontroversiell bevilgning kan unngås dersom man velger rekonstruksjon og godtar at noen
aktiviteter fordeles på eksisterende bygninger. Slike nøkterne tilpasninger er både offentlig
virksomhet og næringsliv vant til å leve med. Ønskene bør vurderes kritisk.
Mye tyder på at det vil være billigere å gjenoppføre kirken, bygge møtelokaler i ny underetasje og
supplere med lokaler menigheten allerede disponerer. Før det loves midler til en ny ØPK bør
bystyret derfor innhente en kritisk og uhildet gjennomgang av romprogrammet. Bystyret bør også
be om en faglig utredning av de mest aktuelle kirketypene før tilsagn gis.
Velger man et større bygg med ny utforming vil det trolig komme krav om flere brukere og dermed
nedtoning av preget av kirke. En rekonstruert ØPK må av åpenbare grunner bli en kirke og ikke noe
annet.

ALTERNATIVENE MÅ UTREDES
Viktige beslutninger i samfunnet krever at man utreder alternativer og holder fordeler og ulemper
opp mot hverandre. I kirkesaken betyr det utredning av de to hovedalternativene. Det ene er
gjenoppføring, supplert med tilleggsarealer. Det andre er å utlyse en ordinær arkitektkonkurranse,
noe som vil gi en annerledes utformet kirke.
Først når alternativene er utredet av uavhengige fagfolk med kostnadsoverslag, kan man avgjøre
saken på betryggende måte.
Det er nylig fremlagt utkast til reguleringsplan for området. Det ble ved oppstart av arbeidet lovet at
planen ikke skal styre valget av kirketype, men tvert om åpne for ulike muligheter, inkludert
gjenoppføring. Både folkevalgte og engasjerte innbyggere bør studere utkastet nøye og eventuelt be
om endringer, slik at valgfriheten opprettholdes.

HELE LOKALSAMFUNNET BØR DELTA I BESLUTNINGEN.
Både Kirken og politikerne bør se positivt på det store engasjementet i kirkesaken. Tas dette på
alvor vil det øke interessen for Kirken generelt. Hvis folk derimot føles seg overkjørt av noen få
sentalt plasserte personer er det fare for en motsatt effekt.
Vi vil advare mot å utlyse en arkitektkonkurrranse før det er bestemt hva slags kirketype man vil ha.
Dette sentrale valget bør ikke delegeres til en konkurransejury, men avgjøres i lokalsamfunnet med
bred deltakelse.

MEDVIRKNING BETYR FORSONING.
Kirken og kommunen kan velge mellom en prosess som involverer mange helt frem til endelig
beslutning, og en prosess der noen få tar avgjørelsen. Hvis Kirken ønsker en prosess som legger til
rette for forsoning, bør man satse på åpenhet og medvirkning. Hvis alle får delta i avgjørelsen vil
også resultatet bli akseptert.
De beste måten å hedre minnet til byens Eidsvollsmenn, Fabricius og Aall, i 2014 vil være å sikre at
demokratiet kommer til sin rett på Kirkehaugen.
Kirken var et signalbygg i byens best bevarte trehusmiljø. Forhåpenlig ønsket ingen andre enn
brannstifterne at den skulle forsvinne. Derfor håper mange på en rekonstruksjon. Komiteen for
Gjenoppføring av ØPK støtter seg på en rekke eksperter, inkludert Riksantikvaren, som sier at vi
kan gjenopprette tapet på en fin måte, og samtidig få en kirke som oppfyller alle moderne tekniske
krav.
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