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Fra offisiell åpning av Håpets katedral den 16.2 på Minemagasinet på Isegran.
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Prosjektet ble offisielt åpnet den 16. februar av HKH Kronprinsesse Mette Marit på Isegran i 
Fredrikstad. Her ble Kronprinsessen vist byggeplassen og hun fikk mulighet til å treffe noen 
av de viktigste samarbeidspartnerne våre. Det ble servert lunsj og de ulike aktørene fortalte 
hvordan deres virksomhet kunne samarbeide med Håpets katedral. Sanger Helene Bøksle 
framførte sin egenkomponerte Catehdral of Hope. HKH Kronprinsesse Mette Marit møtte 
også elever ved PLUS Skolens båtbyggerlinje og drakk kakao rundt bålet sammen med 
barn fra Smertulia Barnehage. Lokalmedia og NRK Østfold dekket begivenheten. 

Daglig leder og kunstnerisk ansvarlig Solveig Egeland har hatt idé og konsept til Håpets 
katedral.

Prosjektet eies av Borg Bispedømme og sammen med Biskopen i Borg, hvor hun er ansatt 
som kulturrådgiver, er det etablert en organisasjonsstruktur hvor formålet er å få gjennomført 
prosjektet Håpets katedral innen utgangen av 2019. Det er etablert et styre ledet av Atle 
Sommerfeldt. 

Håpets katedral drives som som et ideelt aksjeselskap hvis formål ikke er erverv, men å sikre 
gjennomføringen av prosjektet. Øvrige styremedlemmer er Karin Elin Berg, Ivar Søvold og 
Bente Haukland Næss.

Anne Skauen er ansatt som prosjektleder i full stilling fra den 1.8.2018 fram til 31.12.2019. 

Andreas Pagander har vært tilknyttet prosjektet som byggeleder siden april 2018, og fast 
ansatt i 80 prosent fra 1.12.2018 til 31.12.2019.

Siw Amina Bech har bistått på timesbasis med grafisk design og kommunikasjonsbistand. 
Det samme har Mari Tefre. 
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Håpets katedral er registrert i Frivilligregisteret, hvilket betyr at vi kan motta støtte fra en rekke 
ulike instanser. Vi kan også søke om Grasrotandel gjennom Norsk Tipping.

Det er etablert en ressursgruppe som har som formål å gi prosjektet støtte, råd og veiledning. 
I alt tolv personer med ulik fagkompetanse og bakgrunn møtes månedlig. 

Disse er 
Erling Omvik, Pensjonist og tidligere ansvarlig 
redaktør i Fredrisstad Blad
Tora Klevås, Kommunlasjef Hvaler kommune
Maya Nilsen, Reiselivssjef, Visit Fredrikstad 
og Hvaler
Per Christian Skauen, Daglig leder Kirkens 
bymisjon
Andreas Lervik, Leder av næring og 
kulturkomiteen Østfold fylkesting
Kennet Hald, Arkitekt Griff Arkitektur

Alle ressurspersonene er presentert på Håpets katedrals hjemmeside med bilde og begrunnelse 
om hvorfor de ønsker å bidra inn i prosjektet. 

For å styrke prosjektets nasjonale og internasjonale nettverk har Kirkerådet og Mellomkirkelig 
råd etablert en intern arbeidsgruppe for Håpets katedral. 

Prosjektkontor er etablert på Phønixbrygga 3 i Fredrikstad sentrum. Takket være Fyrlykta AS 
har vi fått disponere flotte lokaler på bryggepromenaden gratis. Dette er Fyrlyktas bidrag til 
Håpets katedral. Likeledes er byggeplassen på Isegran etablert og i ferd med å bli en viktig 
møteplass i lokalsamfunnet. Mer om det nedenfor.

Svein Helge Rødahl, pensjonert sokne/og 
sjømannsprest)
Truls Korsgaard, Seniorrådgiver i Direktoratet 
for e-helse
Stine Ferguson, Daglig leder Ryen AS Eiendom
Torild Marie Nilsen, Innovasjonskoordinator 
Fredrikstad kommune
Grete Ringdal, pensjonert sykepleier og diakon
Mari Tefre, Kultur-, tv- og eventprodusent
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Ressursgruppa i Håpets katedral.
Torild Marie Nilsen, Stine Ferguson og Grethe Ringdal var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Paneldebatt på Kirkeskipet Adelle under Arendalsuka,
med Nina Jensen, Atle Sommerfeldt, Solveig Egeland og Erik Solheim.
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Solveig Egeland og Anne Skauen i Katowice Polene
sammen med ambassadør for Håpets katedral Nicholas Holtam.
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Håpshonning fra Byens Bier.
Bispegården har to bikuber i hagen som produserer honning til eget bruk.
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Prosjektet er ambisiøst og endelig sluttsum er ikke mulig å estimere. Summen vil endres underveis 
og etterhvert som vi vet hvor stor andel av arbeidet som gjøres ved hjelp av dugnadsinnsats 
og hvor mye arbeidskraft vi må kjøpe av profesjonelle entreprenører.

Prammen er estimert til kr 3 millioner, her ligger inne både profesjonell og frivillige arbeidskraft. 
Selve katedralen, taket av plast, utsmykning og interiør er foreløpig grovt estimert. Det samme 
gjelder tilrettelegging ved plassen hvor katedralen skal ligge. Det må bygges en form for 
adkomst i form av flytebrygge el.l, og det må legges til rette for universell utforming. Per 
20.12 er 5,2 mill finansiert. 

Det er mottatt støtte fra
Sparebankstiftelsen
Kavli fondet
Østfold fylkeskommune
Fredrikstad kommune
Hvaler kommune
Borg Havn

Øyrådet på Isegran
FREVAR
Fyrlykta
Kirkelig studieforbund
Kirkerådet
Den norske kirke
I tillegg er det gitt private gaver

I høst har vi produsert en trefjøl av norsk eik, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Den selges 
for kr 250 eller for så mye kjøperen ønsker å betale. Vi har også produsert HÅPshonning i 
samarbeid med Den Gode Bie BA, og selger 250 gr glass med honning til inntekt for prosjektet. 
Vi har laget gavebrev som man kan skrive ut og gi i gave når de har donert en gave til Håpets 
katedral, som en alternativ julegave.  

Denne høsten har vi ikke fått gjennomført inntektsbringende kampanjer gjennom, slik som 
var planen. Vi vil planlegge og gjennomføre kampanjer i perioden januar – mars. Vi tror 
på potensialet i crowdfunding og skreddersydde workshops for næringslivet på Isegran til 
våren. 
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Plast fra havet skal utgjøre taket i Håpets katedral.
På Isegran har vi startet innsamlingen av marin plast.

Helene Bøksle er ambassadør for Håpets katedral og har komponert den vakre melodien
Cathedral of Hope som ble fremført under åpningen i februar.

Fra plenumsforedrag under Arendalsuka, Kristal Ambrose fra Bahamas.
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Kommunikasjonsplattform
—
Styret vedtok en kommunikasjonsplattform i september. Der står det blant annet at vår visjon 
er at vi skal forvandle vondt til godt. Vårt overordnede mål er at vi sammen skal reise Håpets 
katedral i kjærlighet til havet.

Våre verdier er inkluderende, bærekraftig, innovativt og tradisjonsbasert. I budskapsbanken 
samler vi gode slagord eller budskap vi mener styrker kommunikasjonsarbeidet; 

Sammen mot plast i havet
—

Håpet og havet tilhører alle
—

Handling gir håp

Vi arbeider ut fra fire kommunikasjonsmål. De er 1. Folk opplever Håpets katedral som et 
meningsfullt prosjekt. 2. Vi lykkes med å få folk til å stille på dugnad. 3. Vi lykkes med å mobilisere til 
giverlyst slik at vi når våre økonomiske mål. 4. Våre samarbeidspartnere opplever at Håpets 
katedral er troverdig.

Vi har også valgt å bruke FNs logo for Bærekraftsmålene i vårt kommunikasjonsarbeid. Logoen 
er fargerik og vi synes den fungerer godt visuelt.

Mål nr. 14 Livet under vann danner rammen rundt prosjektet Håpets katedral. 

KOMMUNIKASJONSARBEID
—
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Ambassadørprogram
—
Håpets katedral har laget et ambassadørprogram hvor formålet er å etablere et bredt 
nettverk av personer og virksomheter som framsnakker Håpets katedrals visjon og målsetting, 
slik at budskapet når fram til flest mulig.

Lista er ikke uttømmende. HKH Kronprinsesse Mette Marit er prosjektets høyeste beskytter, 
og per desember har sytten takket ja til å være ambassadør for Håpets katedral.

De er
Gunnar Stålsett
Anne Lene Hompland
Tuva Stålsett Nygaard 
Magnus Johan Stålsett Nygaard
Nicholas Holtam
Ibrahima Kebba Saidy
Hilde Opoku
Bård Vegard Solhjell

Helen Bøksle
Sunniva Gylver
Solfrid Molland
Dag Skottene
Jonas Orset
Skoleskipet Sørlandet
Monica Isakstuen
Rita Eriksen
Nina Jensen

Alle ambassadørene er presentert på Håpets katedral sin hjemmeside med bilde og tekst 
om hvorfor de ønsker å være ambassadører.

Trosopplæringsmateriell
—
Det er under utviklingen et trosopplæringsmateriell. Arbeidet har vært ledet av Solveig Julie 
Mysen, med midler fra Kirkerådet. Materiellet tar utgangspunkt i Håpets katedrals mål og 
visjon og ferdigstilles i løpet av januar. Vi håper og tror at materiellet vil være nyttig for alle 
som driver med trosopplæring. Materiellet vil bli gjort tilgjengelig på Den norske kirkes res-
sursbank og Borg bispedømmes hjemmesider. Det er et mål at materiellet vil bli utviklet på 
svensk i samarbeid med Gøteborg stift.
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HKH kronprinsesse Mette Marit drikker kakao på Isegran
sammen med barna fra Smertulia Barnehage.
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Solveig Egeland på scenen foran 1200 deltakere
på trosopplæringskonferansen på Gardermoen i oktober.
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Hjemmeside
—
Hjemmesiden er under løpende utvikling. Vi mener selv den begynner å bli det verktøyet 
vi trenger i kommunikasjonsarbeidet. Sidene fungerer både som et utstillingsvindu og en 
viktig informasjonskanal. Vi har etablert en bloggfunksjon hvor vi kan formidle smått og stort 
i prosjekthverdagen. Besøkende kan laste ned presentasjoner, prosjektskisser, illustrasjoner 
som bilder og grafikk og logoer.

Vi har laget en kalenderfunksjon hvor vi kommer til å synliggjøre aktiviteten på Isegran til våren. 
På siden kan man gå videre til bidra.no for å lage egne kampanjer. Det finnes også en 
engelsk versjon av hjemmesiden, som ikke er like fyldig som den norske, men som inneholder 
mest relevant informasjon.  

Facebook
—
Antall følgere er økende men fortsatt ikke mange nok til at vi når ut til bredden av befolkningen.

Per desember har siden 1190 følgere. Målet er at vi har nådd 5000 følgere innen 1. juni 2019. 
Det er stort potensiale i å få våre medspillere og samarbeidspartnere til å dele informasjon 
om facebooksiden vår. Vi har også etablert Instagramkonto. 

Medieomtale
—
Prosjektet har blitt omtalt i et titalls medier siden i høst. Hovedfokuset har vært på selve prosjektet, 
at vi bygger Håpets katedral på Isegran, I tillegg har Solveig Egeland blitt omtale i en rekke 
medier for sitt arbeid gjennom flere år, hvor også Håpets katedral har blitt nevnt. I 2019 vil vi 
arbeide systematisk for profilering i nasjonale og internasjonale mediekanaler.  

Fotograf Adrian Øhrn Johansen har fulgt prosjektet og bidratt med foto som har blitt brukt i 
kommunikasjonsarbeidet.
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Trefjøl
—
I samarbeid med Kirkens bymisjon Østfold har vi laget ei trefjøl i eik, med pregede logoer og 
påskriften sammen mot plast i havet.

Fjøla ble til da Solveig innså hvor mye mikroplast som produseres på norske kjøkken, når vi 
bruker plastfjøler i matlagingen. Fjøla har fått mye oppmerksomhet og blitt tatt godt i mot. 
Flere bedrifter har kjøpt fjøla som julegave til sine ansatte. 

Bærenett
— 
Vi har laget et bærenett med Håpets katedrals logo og med FNs Bærekraftslogo. Nettet 
skal selges til inntekt for prosjektet.
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Bærenett med FNs Bærekraftslogo
og mål nr 14 Livet under vann.
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Fjøla vi har laget sammen med Kirkens Bymisjon,
vi oppfordrer folk til å bruke tre framfor plast i matlagingen.
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Dugnadsgjengen på Isegran.
Hver onsdag denne høsten har denne gjengen være med å bygge pram.
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Etablert byggeplass
—
Byggeplassen ligger på idylliske Isegran i Fredrikstad. Vi har gruset en 150 m2 stor plass og 
begynt arbeidet med prammen, som er første byggetrinn i prosjektet, og som skal huse 
katedralen.

Det er etablert en åpen brakke som fungerer som verksted og en varmebrakke hvor verktøy 
oppbevares og hvor man kan spise og varme seg. Det er strøm og vann på plassen. Håpets 
skriftestol, som er en minimodell av katedralen, står også plassert her.

Det er montert et time-lapse kamera på byggeplassen, som sikrer fotodokumentasjon av 
byggingen minutt for minutt. I 2019 vil vi prioritere informasjonsplakater på plassen, slik at 
besøkende på Isegran blir bedre kjent med prosjektet.

BYGGING PÅ ISEGRAN
—
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Høsten på Isegran har vært fin.
Nederst til høyre vises naglene til prammen.

Det kommer til å gå med ca 3000 slike før prammen ligger på vannet.
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Oppstart workshop
—
Så fort byggeplassen var etablert, startet arbeidet med å invitere til katedralbygging. Det 
har i høst blitt avholdt to todagers workshop på prammen, henholdsvis den 15. og 16. september, 
og den 24. og 25. oktober.

Mellom 10 og 15 deltakere meldte sin interesse disse dagene. I tillegg har vi siden 19. september 
arrangert drop-in workshop hver onsdag mellom kl 09 og 14. Mellom 10 og 12 dukker opp 
hver uke, og det har etablert seg en kjernegjeng bestående av menn og kvinner, eldre og 
yngre. Et av våre delmål i dette prosjektet er å skape en sosial møteplass på tvers av religion, 
alder, sosial status, kjønn og tilhørighet. Erfaringene fra disse workshopene er verdifulle når 
vi nå skal planlegge flere workshop per uke, i perioden mars til og med juni. Per 20.12 er det 
lagt ned ca 950 dugnadstimer på prammen. 

Drift av onsdagsworkshop
—
Interessen for deltakelse har vært over all forventning. Et av våre delmål i dette prosjektet 
er å skape en sosial møteplass på tvers av religion, alder, sosial status, kjønn og tilhørighet. 
Erfaringene fra i høst er verdifulle når vi nå skal planlegge opptil flere workshop per uke i 
perioden mars til og med juni. Vi har vært opptatt av trivsel og hygge på disse samlingene. 

Derfor er det viktig med servering og sosialt innimellom bygging. Vi ser at for å kunne gi deltakerne 
på workshop god og sikker oppfølging, kan vi ikke ha byggelag på fler enn 10-12 deltakere. 
Det betyr at vi vil ha behov for flere ledere når vi skal går ut med åpen invitasjon. I høst har 
det ikke vært behov for å markedsføre tiltaket. Folk har funnet veien selv.

Håpets katedral statusrapport desember 2018
20/12/18 REV- 00KH        Side 25 / 32 25



Lokale samarbeidspartnere fra Cowi og Maritime Center,
foruten prosjektets egne folk Andreas og Knut.

26



Tilsammen 46 røtter har gått med for å lage spuntene i prammen.
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 Anne, Atle og Solveig på Volvo Ocean Race, Gøteborg juni 2018,
hvor Håpets katedral var representert på stand med Interreg prosjektet Ren Kust.
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Det har vært mange spennende og fruktbare møter denne høsten. Verdt å nevne er Volvo 
Ocean Race i Gøteborg midt i juni, med utstilling og appell av Håpets katedral med Solveig 
og biskop Atle Sommerfeldt. Deretter var det Arendalsuka i august, med paneldebatt på 
kirkeskipet Adella sammen med UNEPs Erik Solheim og REV Oceans Nina Jensen, i tillegg til 
en rekke bilaterale møter med aktuelle samarbeidspartnere.

I oktober gjestet vi Katowice i Polen under ECEN Assembly (European christian environment 
network) hvor vi presenterte prosjektet for kirkesamfunn fra store deler av Europa.

I oktober var det også Trosopplæringskonferanse i Oslo, hvor prosjektet ble presentert for 
1200 deltakere og hvor vi var representert på stand med den fargerike Skriftstolen til Håpets 
katedral. I november var Solveig en av hovedinnlederne på Ren Kyst konferansen, som var 
en avslutningskonferanse for Interreg prosjektet Ren Kyst. I tillegg til disse litt større konferansene, 
har vi deltatt på en rekke foredrag og møter lokalt og regionalt.

Ved to anledninger har vi deltatt på Dialogforum Østfolds arrangement som retter seg mot 
ungdom; en ungdomsleir på Stenbekk og en undervisningsdag på Kruseløkka skole. Begge 
gangene i Sarpsborg. 

Vi har vært ute og ryddet strender sammen med Kystlotteriet og Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad 
og Hvaler, samt Metodistspeideren. Tilsammen et titalls ryddedugnader.

UTADRETTET VIRKSOMHET
—
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 Solveig og Atle på kirkeskipet Adella.

Susanne Rappmann, biskop i Gøteborg Stift sittende i
Håpets skriftestol, laget som minimodell av Håpets katedral og presentert på

Trosopplæringskonferansen på Gardermoen 17. oktober.
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Håpets engel, laget av Atle Sommerfeldt på kreativt
Plast fra havet verksted

med Prestgaard&Andersen sommeren 2018.
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