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Minnehøytidelighet
ØSTRE PORSGRUNN KIRKE
5-år siden brannen – hva har skjedd ?
Møt opp ved Kirkeruinene

Søndag 10. april kl. 18:00
Tommy Sørbø, Kunsthistoriker
Ove Mellingen, Sjefredaktør i TA
Johan Henrik Frøstrup, Advokat

Arrangør: Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke og Fortidsminneforeningen i Telemark
www.kirkenopp.no og http://www.fortidsminneforeningen.no/forside-telemark

Østre Porsgrunn kirke: Fem år siden brannen – hva har skjedd ?
Søndag 10. april 2016 kl 18:00 ønsker "Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn
kirke" og "Fortidsminneforeningen i Telemark" å markere 5-årsdagen for den tragiske
brannen hvor Østsiden kirke ble tatt fra oss. Markeringen skjer ved Kirkeruinene på
Kirkehaugen.
Fem år er gått – vi er mange som undrer oss: Hva i all verden har skjedd ?
Et flertall i Porsgrunn og i Porsgrunn menighet har fortsatt et håp om at en gjenoppføring
av den gamle kirken er mulig. En annerledes kirke med det utseende som Fellesrådet, av
helt uforståelige årsaker, har bestemt seg for, er både fremmedartet og uønsket. Kirken og
politikerne burde se positivt på det store engasjementet i kirkesaken. Tas dette på alvor vil
det øke interessen for kirken generelt. Derimot føler mange seg nå overkjørt av noen få
sentalt plasserte personer i kirkeledelsen. Det er nå fare for en motsatt effekt; manglende
interesse for kirken generelt, en dyp mistillit til kirkeledelsen og intern splid i menigheten.
Dette er en følge av at prosessen har vært preget av lukkethet, manglende lydhørhet og
ugyldige vedtak.
På alle nivåer av samfunnet øker kravet om medvirkning og respekt for brukernes
preferanser. Kirken bør bli en aktiv pådriver for åpenhet, og ikke tro at vi fortsatt lever i et
samfunn der noen få kan ta avgjørelser på tvers av flertallets ønsker.
Mange i Porsgrunn har gått inn for en folkeavstemning om kirkesaken. En folkeavstemning
ville skape stort lokalt engasjement. Hvis beslutningstakerne i kirke og kommune lytter til
flertallet vil det gi et vedtak som alle respekterer. Har befolkningen fått sjansen til å
stemme i kirkesaken blir det lite grunnlag for omkamper, bitterhet og påstander om at
vedtaksprosessen var manipulert.
Mens Fellesrådet og Menighetsrådet, til tross for at de har flertallet i kommunen og
menigheten imot seg, ufortrødent forbereder bygging av «Reisopp» ønsker vi på vår måte å
markere den tragiske brannen for 5 år siden med en minnehøytidelighet ved Kirkeruinene
søndag 10. april kl. 18:00.
Her vil vil sjefredaktør Ove Mellingen, advokat Johan Henrik Frøstrup og kunsthistoriker
Tommy Sørbø komme med hver sin appell. Hør også lydopptak av kirkeklokkene fra Østre
Porsgrunn kirke runge over byen.
La oss håpe menighetsledelsen vil lytte til den menighet som de skal tjene, som ved
Menighetsmøtet den 28/6-15 stemte FOR gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke.
Else Marie Skau og Knut Kallhovde
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– Et flertall i Porsgrunn, og i Porsgrunn menighet, har fortsatt et håp om at gjenoppføring av den
gamle kirken er mulig. – Fem år er gått, og vi er mange som undrer oss: Hva i all verden har
skjedd?
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Kontakt oss:
Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke
Adresse: c/o Gunnar Hopen, Jønholt Terrasse 1, 3922 Porsgrunn
Telefon: 92622626
Email: knantola@gmail.com
Nettside: www.kirkenopp.no
Organisasjonsnummer: 998770866
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/groups/123948604347708/

