DEN NORSKE KIRKE
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Winthersgate 8
3921 PORSGRUNN
Tlf: 35563400
Faks: 35563401

Porsgrunn 06.05.2014

Møtebok Porsgrunn kirkelige fellesråd
Møtedato: 06.05.2014
Møtetid:
kl. 18:00
Møtested: Østre Porsgrunn kapell
Tilstede:
Ivar Gundersen, Ingrid Sofie Mjøen, Tor Ellefsen, Ann Lisbeth Leifsen, Ole Henrik Lia, Morten Fleischer,
Ole Johnny Dahle, Elin Aasheim, Leif Bryn og Hans Jørgen Rohde.
Meldt forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte Kerstin Elisabeth Aas og Johannes Sørhaug
Media og andre interessenter møtte som observatører.
Innkallingen og referat fra sist møte, 24. mars 2014, ble godkjent
Leder tok opp brev fra Gjenoppføringskomiteen som var sendt til fellesrådets medlemmer 5. mai. Fellesrådet
ønsket ikke å behandle dette da det ikke inneholdt nye momenter. Arbeidsutvalget vil utarbeide svar på
brevet.
Saker
Sak 014/14 Østre Porsgrunn kirke, valg av konsept
Fellesrådet hadde en grundig drøfting, der saken ble godt belyst. Underlag for drøftingen var saksutredning,
konseptvalgsutredning, referat fra menighetsmøtet 6/4, uttalelse fra Porsgrunn menighetsråd om valg av
konsept og vedtak om deltagelse med 7 mill i finansiering.
I debatten ble det uttalt behov for ytterligere avklaringer i forhold til riksantikvarens brev av 5/4, både når det
gjelder anbefaling/pålegg og eventuelle konsekvenser for forsikringssummen.
Flere ga uttrykk for at prosessen har vært god og ryddig, og det ble gitt honør til menighetsråd, byggekomite,
andre folkevalgte og frivillige og administrasjonen.
Alle innlegg understreket behov for å bygge kirke for dagens og fremtidens behov og måte å drive
menighetens arbeid på.
Vedtak:
Fellesrådet velger konsept K3 – Bygge ny kirke etter justert romprogram, som grunnlag for ny
Østre Porsgrunn kirke.
Fellesrådet søker om kommunal finansiering på kr 28 mill fordelt med like beløp i 2016 og 2017.
Fellesrådet gjør ny vurdering av prosjektstrukturen og byggekomiteens mandat og
sammensetning.

Fellesrådet ble enige om å flytte neste møte til onsdag 21. mai.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug
kirkesjef

