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Velkommen til denne store festdagen!  
Endelig er arbeidet godt i gang, og biskopen skal legge 
ned grunnsteinen. 
Det er en stor dag for Sola menighet! 
 
For meg personlig er det litt ekstra spesielt. For søsteren 
min hadde en aktiv rolle i grunnstein-nedleggelsen for 
kirka på andre siden av flyplassen, 4 år før jeg ble født. 
 
Jeg skal trekke noen raske historiske linjer, si litt om det 
viktige året som ligger foran oss, og så se framover til 
bruken av kirka når den er ferdig. 
 
Denne kirka bør ikke komme som en overraskelse på 
noen! Det er nemlig nesten 70 år siden det ble fattet 
vedtak om bygging av ny kirke i Sola sentrum. 
 
Den gamle trekirka som de eldste av dere kanskje 
husker, ble revet helt i begynnelsen av krigen, på ordre 
fra okkupasjonsmakten. Det var visstnok den eneste 
kirka i Norge som ble revet på denne måten. 

 
Da krigen var slutt startet planleggingen av ny kirke. 
Men det oppsto en diskusjon om den nye kirka skulle 
ligge der den gamle hadde ligget, ved kirkegården. Eller 
om den skulle ligge i Sola sentrum. 
 
Løsningen ble at en ville først bygge en kirke/gravkapell 
ved kirkegården, og så senere bygge hovedkirka, som 
skulle ligge i Sola sentrum. 
 
Ifølge boka «Sola 1930-2000» ble det august 1950 fattet 
enstemmige vedtak både i menighetsrådet og i 
kommunestyret om dette. 
 
Så det som nå skjer, sett i de lange historiske linjene, er 
oppfyllelsen av vedtak som ble fattet for 69 år siden. 
 
Etter dette har det vært en levende tanke, og et ønske 
fra menigheten om et tjenlig kirkebygg sentralt i Sola. 
Iveren og engasjementet har gått litt i bølger, men det 
har hele tiden vært levende.  
 
Men i en kommune i vekst har det alltid vært noen som 
har måtte gå foran, fordi behovet der har vært større. 
Først Sørnes, så Tananger, og sist Ræge. 
 



Men nå er det altså Sola sin tur, og byggingen er i gang, 
69 år etter enstemmig vedtak i kommunestyret. 
 
Da Ræge-kirka var på plass kunne iveren slippes løs for 
alvor i Sola. Nå var det vår tur til å starte arbeidet for et 
nytt kirkebygg! 
 
For rundt ti år siden ble det oppnevnt en arbeidsgruppe 
i menigheten som fikk i oppgave å finne ut hvilke behov 
en ny kirke skulle dekke, og lage forslag til et 
romprogram. Denne gruppa gjorde et grundig arbeid og 
reiste blant annet rundt til flere nyere kirker i 
bispedømmet for å lære og hente ideer.  
 
Da det noen år senere, i 2015, ble avsatt midler i 
kommunen til arkitektkonkurranse, ble dette 
romprogrammet tatt fram igjen. Etter en ny runde med 
de ulike brukergruppene for å få innspill ble den 
endelige beskrivelsen av hva vi ønsket kirken skulle 
inneholde av rom og funksjoner laget.   
 
Første steg i prosessen var en åpen prekvalifisering der 
alle arkitektkontor som ønsket det kunne levere inn sine 
ideer til hvordan de ville løse oppgaven med å tegne ny 
kirke i Sola hvis de ble valgt. Det ble levert 40 bidrag.  
 

En gruppe satt sammen av representanter fra 
menigheten, kirkeverge, Sola kommune, 
arkitektforbundet (Norske arkitekters landsforbund) og 
kirkefaglig rådgiver fikk oppgaven med å velge ut fire av 
disse arkitektkontorene.  
 
Disse fire gikk så videre i en begrenset plan- og 
designkonkurranse. Arkitektene fikk helt fra starten 
tydelige føringer om at prosjektet skulle ha nøktern 
men god standard, og et sterkt kostnadsfokus i alle 
faser. 
 
De fire bidragene ble levert våren 2016, og juryen 
startet umiddelbart arbeidet med å velge det forslaget 
som best svarte til det som var beskrevet i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Juryen var bredt sammensatt av politikere oppnevnt av 
kommunen, representanter fra Sola menighet og 
arkitekter fra både kommunen og arkitektforbundet. 
Etter fire krevende og grundige jurymøter valgte juryen 
å kåre Jaja Architechts og Brandsberg-Dahl arkitekter til 
vinner av konkurransen med utkastet «Solakrossen». 
 



Dette utkastet ble så bearbeidet og videreutviklet for å 
bli best mulig, men samtidig være innenfor den gitte 
kostnadsrammen. 
 
Prosjektet ble lagt ut på anbud i fjor. Det kom kun ett 
anbud, og det lå dessverre en del over 
kostnadsrammen. I fjor høst ble det derfor arbeidet 
med reduksjoner og forenklinger for å komme ned i 
pris. Utpå høsten kom en i mål etter at menigheten 
hadde tatt på seg ansvar for å skaffe stoler, med en 
prislapp på godt over millionen, i tillegg til de 8 
millionene menigheten allerede hadde forpliktet seg til. 
 
Ett av kuttene var reduksjon av kjøkken og kafe-del. Det 
falt mange i menigheten tungt for brystet. Kjøkken og 
kafe var jo noen av de viktigste rommene i den type 
kirke en ønsker seg. Derfor ble det kjørt en kronerulling 
rundt juletider. Etter en måned hadde vi på plass de 
290 000 som trengtes til å reversere denne 
reduksjonen. 
 
Og da er vi rett inne i den andre delen av dette 
innlegget. Det neste året skal det skje mye, i tillegg til 
selve byggearbeidet som SV Betong har ansvaret for. 
 

Menigheten skal lage uteanlegget. Et fint og 
forhåpentligvis lunt område her, et slags atrium, og en 
fin park på vestsiden. Her blir det mye godt 
dugnadsarbeid! Og så er vi veldig glade for løfter om 
store bidrag både fra Velde og Stangeland til dette. 
 
I høst vil vi også utfordre andre bedrifter i Sola til å gi 
bidrag som kan være med på den forpliktelsen 
menigheten har til egeninnsats, verdsatt til 4 millioner. 
 
Hele tiden går innsamlingen til ytterligere 4 millioner, 
som skal betales i penger til kommunen. Denne 
innsamlingen er i rute, og gir hver måned ca 50 000. 
 
Vi er også i gang med innsamling til stoler. Stolene 
«selges/kjøpes» for 2500 pr stk. Målet er 400, og 58 er 
alt betalt for. 
 
Menighetsrådet kjenner på byrden av å ha tatt på seg 
forpliktelser tett på 10 millioner kroner. Samtidig er vi 
optimistiske. Og så er det flott å merke at vi ikke står 
alene. To av de tre andre menighetene i Sola har 
allerede gitt tilsagn om bidrag til stolinnsamlingen, og 
den tredje skal vi ha møte med på tirsdag. 
 
 



Den tredje delen av dette innlegget er å se framover til 
kirka står ferdig om vel et år. 
 
Vi gleder oss noe veldig! Og jeg hører på måten folk 
snakker om dette, at gleden og forventningen kommer 
fra hjertedypet. 
 
Kanskje den største forventningen er å endelig få et 
praktisk bygg som ligger der folk ferdes. Nå får vi en 
sentralt plassert kirke. Det blir naturlig for folk å stikke 
innom kirka, når en likevel er i «krossen». 
 
Menighetsrådet og menigheten ønsker at den nye kirka 
skal være åpen og i bruk hele uka. Mange aktiviteter for 
barn, unge, voksne og eldre, og kafeen som et 
samlingspunkt for drøs og kontakt.  
 
Samtidig blir det et lite kapell inne i kirkebygget, der en 
kan søke stillhet. 
 
Vi har forventninger til at denne kirka kan bli et 
møtepunkt for alle typer mennesker i alle aldre. 
 
Og framfor alt at denne kirka, og det som kommer til å 
skjer her, vil bety noe for mennesker i alle 
livssituasjoner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


