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Organisering av kirken i Domprostiet - Sentrum og St. Hanshaugen. 

Konsultasjon  9. januar 2013 

 
Det vises til tidligere sending fra bispedømmerådet vedrørende saken: 

- Brev til høringsinstansene av 23. april 2012 med følgende vedlegg: 

o Rapport datert 19. mars 2012 «Organisering av kirken i Oslo – Anbefalinger 

om endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti». 

o Bispedømmerådets vedtak i møtene 19.12.2011 og 26.03.2012 i sakene 086/11 

og 025/12 

o Svarskjema Domprostiet 

  

Da bispedømmerådet behandlet sak 062/12 «Organisering av kirken i Domprostiet og Østre 

Aker prosti» i sitt møte 17. september, ble slikt vedtak fattet: 
 

På bakgrunn av innkomne høringssvar og uttrykte mål, premisser og virkemidler for endring av struktur og 

organisering beslutter Oslo bispedømmeråd:  
1. Domprostiet 

a) Soknene Gamlebyen og Grønland slås sammen til ett sokn – Gamlebyen og Grønland sokn. 

Grønland kirke blir det nye soknets kirke. Dialogen med berørte parter om bruk av Gamlebyen kirke 

innenfor det nye soknet videreføres. 

a) Domkirken som katedral og nasjonal kirke med eventuell status som kategorialmenighet, utredes og 

avklares i kontakt med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Det tas sikte på ny 

behandling i bispedømmerådets møte 17. desember 2012 etter høring med de berørte. 

b) På bakgrunn av nye momenter bes administrasjonen om å arbeide med et helhetlig forslag for St. 

Hanshaugen og Sentrum der soknegrenser og bruk av kirkene utredes og vurderes. Det tas sikte på ny 

behandling i bispedømmerådets møte 17. desember 2012 etter høring med de berørte. 

c) Rodene 3501 og 3513 overføres fra Gamlebyen sokn til Vålerengen sokn. 

d) Rode 4202 overføres fra Østre Aker sokn til Kampen sokn. 

e) Rode 5701 overføres fra Domkirken sokn til det nye Gamlebyen og Grønland sokn.  

 

I saksforelegget til bispedømmerådet i sak 062/12 heter det: 
 

Sentrum og St. Hanshaugen 
Domkirken menighetsråd skriver i høringen at Domkirkens funksjon og finansiering må utredes nærmere før det 

gjøres endelig vedtak om sammenslåing av Domkirken og Trefoldighet sokn. De peker på at sammenslåing med 

Trefoldighet «har potensial til å ha en rekke positive effekter for Oslo Domkirke», men sier seg «hverken enig 

eller uenig» i forslaget. Trefoldighet menighet er uenig i en sammenslåing og mener kirkenes ulike profiler best 



blir ivaretatt ved å være to sokn. Høringssvarene fra menighetene på St.Hanshaugen, Domkirken og Trefoldighet 

peker på et mulig samarbeid mellom Markus, Gamle Aker og Trefoldighet og drøfter alternativ bruk av kirkene. 

 

En refleksjon om Domkirken som katedral og nasjonal kirke burde vært foretatt. Bruken av sentrumskirkene med 

deres profil, relatert til geografisk menighet vil måtte få en ny gjennomgang. Bruken av Trefoldighetskirken 

knyttet til St. Hanshaugområdet er ikke tilstrekkelig vurdert. Dette er bakgrunn for forslaget om ikke å ta stilling 

til soknesammenslåing i St. Hanshaugområdet nå. Dog er kirketettheten så stor i dette området at reduksjon av 

én kirke er aktuelt. Vurderingen er at Markus kirke skiller seg ut hva egnethet og mulighet for dette angår. Når 

det gjelder salg/leie av Markus kirke har det meldt seg flere interessenter til fellesrådet som bør vurderes og 

utredes før beslutning fattes. Dette trenger mer tid for avklaringer. Det vises også til tilleggsuttalelsen av 5. juli 

2012 fra domprosten vedrørende muligheter for et utvidet gatekapell og en alternativ bruk av Markus kirke. 

 

Det vises til brev, feildatert med 4. september 2012, der rett dato skal være 4. oktober s.å. til 

alle menighetsråd i Domprostiet. I brevet ble det informert om oppfølging av 

bispedømmerådets vedtak. I brev av 16. november ble de ovennevnte menigheter informert 

om status og fremdrift for oppfølgingen av det ovenfor gjengitte bispedømmerådsvedtak 

punktene b og c. Fagerborg menighetsråd er invitert til konsultasjonen på bakgrunn av 

høringens punkt 15: Menighetsgrensene mellom Fagerborg sokn og det nye St. Hanshaugen sokn og 

Trefoldighet sokn og det nye St. Hanshaugen sokn vurderes. Berørte menigheter bes om å komme med 

innspill i høringen.  

 

Domkirkens status – katedral og nasjonal kirke 

Denne saken ble lagt frem for bispedømmerådet i møte 17. desember 2012 som fattet slikt 

enstemmige vedtak i OBDR-092/12: 
Oslo bispedømmeråd beslutter at det i henhold til Kirkelovens § 5 fjerde ledd søkes om forsøk knyttet til 

etablering av et eget styringsorgan for Oslo domkirke som katedral og nasjonal kirke. 

Momenter kommet frem under rådets behandling av saken tas med ved utforming av søknaden.  

Saksforelegget til bispedømmerådet følger vedlagt.  

Det fremgår av saksforelegget at premissene for en søknad om forsøk er at Oslo domkirke 

sokn opphører ved soknesammenslåing med ett eller flere andre sokn. Domkirken vil da både 

ha status som katedral og nasjonal kirke og være menighetskirke i et nytt sokn. Dette skal 

ikke binde den videre saksgang om soknesammenslåing. Fortsetter Domkirken som eneste 

soknekirke i et sokn, må grunnlaget for eventuell søknad om forsøk vurderes på nytt. Dog er 

det lagt så sterke føringer for sammenslåing av sokn i Sentrum og på St. Hanshaugen at dette 

er utgangspunkt for arbeidet med oppfølgingen av bispedømmerådets vedtak. 

Svarene fra høringen våren 2012 er ikke entydige, men det lå innspill og synspunkter som 

tilsa at var grunnlag for en ny gjennomgang.  

Til drøfting på konsultasjonen: 

 Med utgangspunkt i de vedtak som er gjort vedrørende sammenslåing av sokn i Østre 

Aker prosti og i Domprostiet, ser en ikke på «samarbeid mellom soknene» som et reelt 

alternativ til «sammenslåing av sokn».  

 Soknene Oslo domkirke, Trefoldighet, Markus og Gamle Aker foreslås slått sammen 

til ett sokn. Det synes ikke aktuelt å opprettholde Oslo domkirke sokn som eget sokn 

selv om de tre øvrige alle har pekt på samarbeid/sammenslåing kun mellom disse tre. 

Det er en utfordring at Domkirkens status ikke er avklart og må ses i sammenheng 

med soknesammenslåing. Lovisenberg sokn ønsker ikke sammenslåing og det synes 

som lite aktuelt for de andre soknene at Lovisenberg blir en del av det nye soknet. 

 Navnet på det nye soknet drøftes. Det blir for tungvint å ta alle navnene med. En 

mulighet er Trefoldighet sokn. Menighetsmøte i Gamle Aker sokn ønsket at ved en 

eventuell sammenslåing mellom Trefoldighet, Markus og Gamle Aker skulle det nye 

soknet hete Gamle Aker sokn. I forbindelse med høringen ble St.Hanshaugen sokn 

foreslått. 



 Kirkene i det nye soknet beholder sine navn. 

 Oslo domkirke, Trefoldighet og Gamle Aker blir kirker i det nye soknet.  

 Trefoldighet blir det nye soknets hoved-/menighetskirke og får en forordning som 

ivaretar dette. Samtidig opprettholder Trefoldighet kveldsgudstjenester med den profil 

som er utviklet og vokst frem. Det samme gjelder det diakonale arbeidet. 

 Gamle Aker kirke profileres som middelalderkirke som er åpen for kirkelige 

handlinger, besøk av skoleklasser, pensjonistgrupper, konsertarrangører og ikke minst 

som pilegrimskirke og samarbeid med Oslo pilegrimssenter. Det økumeniske 

perspektiv vil også kunne være en del av kirkens profil. Forordningen ses som en 

helhet i det nye soknet. 

 Oslo domkirke har stor kirkesøkning av mennesker som ikke tilhører den geografiske 

menigheten. Dette er viktig å videreføre. Som kirke i et nytt sokn, må Domkirken også 

inngå i en helhetsvurdering av menighetens tilbud og tiltak. Åpen kirke, det diakonale 

arbeidet, konserter mm fortsetter. Det må gjøres en grenseoppgang og avklaring av 

hva som er menighetsrelatert aktivitet og hva som ligger Domkirkens funksjon som 

katedral og nasjonal kirke. 

 Markus kirke fristilles, primært til andre trossamfunn eller andre relevante leietakere. 

Menighetslokalene som tilhører Markus kirke foreslås fortsatt brukt til den nye 

menighetens arbeid og aktiviteter, særlig for barn og ungdom. 

 Lovisenberg sokn kan vanskelig ut fra størrelse og gitte føringer for arbeidet med ny 

struktur og organisering, opprettholdes som eget sokn. Kan det være aktuelt med 

sammenslåing med Fagerborg sokn, eventuelt med sokn i Nordre Aker eller Vestre 

Aker prostier?  

 Samarbeidsavtalen med Diakonissehuset om Lovisenberg anbefales videreført. 

 Justering av soknegrenser. Det forventes at det kommer konkrete forslag fra 

menighetene. 

 Det blir anledning til å ta opp andre forslag, temaer og spørsmål. 

 

Videre fremdrift: 

 Det vil bli utarbeidet et konkret forslag som blir sendt på høring til de berørte 

menigheter. Nedleggelse av kirker, endring av soknegrenser, sammenslåing av sokn 

og rode endringer, behandles på menighetsmøte, likeså navneendringer.  

 Høringsdokument vil bli sendt ut snarest etter konsultasjonen med svarfrist xx. 

Fremdriftsplan presenteres og drøftes i konsultasjonen. 

 Saken legges frem til behandling i bispedømmerådets møte 25. februar 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


