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Rodeendringer 

 
1) Kriterier for rodeendringer. 

Da Oslo bispedømmeråd foretok vesentlige endringer i soknetilhørighet i 2009 og 2010, ble 

sokneendringene endret etter en samlet vurdering basert på et ønske om å samordne og tilpasse  

soknegrensene til kommunens forvaltningsmessige inndeling (bydel og roder). Disse inndelingene ble 

vurdert sammen med forekomst av de naturlige ferdeslårer i ytterkanter av soknene, samt lokale, 

naturlige grenser, som Akerselva.  Betydelig historisk tilhørighet ble også vurdert som vesentlig for 

sokneendring. Verken bydelsinndeling eller rodeinndeling er slik et absolutt kriterium for 

soknegrensene i Oslo fellesrådsområde  

Rodeendringsforslag fra Sagene og Iladalen sokn 

 Mot sør er rode 1305 del av Grünerløkka bydel, men del av Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Det bør vurderes 

om dette er en riktig organisering. Det bør vurderes om rode 1305 eventuelt bør inngår i et sokn der soknegrensene 

er innenfor bydelsgrensen til Grünerløkka bydel. 

Forslaget innebærer adressene under, alle i Sentrum og St. Hanshaugen sokn og i Grünerløkka bydel. 

Darres gate 1A-3, 2, 10-16, 20-26, 30 
Hauchs gate 1-9V, 2A-6B 
Maridalsveien 9A-13, 19, 23A-B, 27-39D, 38-42 
Møllerveien 2-4 
Waldemar Thranes gate 71A-77 
Waldemars hage 1-5, 2-6 

 

Endring av rode 1305: Roden ligger mellom Waldemars Thranes gate og mot Uelandsgate, med 

Akerselven som skille. I sokneinndelingen har man lagt vekt på at soknegrensene også skal følge naturlige 

ferdselssårer og –løp, noe som er fulgt ved å legge rode 1305 til Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Roden 

har 692 medlemmer/tilhørige, hvorav om lag 50 – 60 medlemmer er  mellom 0-18 år.  Fordelingen av 

trosopplæringsmidler vil tilsi at ca kr.  20.000,- vil møtte overføres fra trosopplæringsområdet Sentrum og 

St. Hanshaugen sokn til det nye soknet. Etter tidligere overføringer av trosopplæringsmidler på grunn av 

rodeendringer er økonomien for trosopplæring i Sentrum og St. Hanshaugen sokn nå meget stram, og vil 

ikke tåle å miste enda flere midler. Dette faktum, samt at roden ligger i et område hvor Akerselva er et 

naturlig skille mellom soknene, gjør at det ikke er grunn til å flytte roden 

Forslag om å flytte rode 2001 og 2002 til Sagene og Iladalen sokn: 

 Forslag: Mot vest kan det da være aktuelt å vurdere hvilket sokn rode 2001 og 2002 bør være i. Hvis 

bispedømmerådet ønsker å samordne bydelsgrenser og soknegrenser, kan det vurderes om rode 2001 og 2002 skal 

være del av det nye soknet Sagene/Iladalen.  
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Forslagene inneholder adressene, alle i Lilleborg sokn og Sagene bydel:  

Rode 2001:  

Biermanns gate 2-6 
Holsts gate 1-3, 9, 2A-10 
Marcus Thranes gate 13, 2B 
Sandakerveien 3, 11A-C, 2, 6-10T 
Sannergata 2-6E 
Thorvald Meyers gate 1, 5-11, 2A-16J 
Toftes gate 11A-23 
Vogts gate 10, 26 

 

Rode 2002 

Bentsebrugata 2-12B, 16A-20 
Feddersens gate 1-7, 4-6C 
Marcus Thranes gate 2-20 
Oskar Braatens gate 1A-B, 5-11B, 2-12 
Oskar braatens plass 1-3, 2 
Rosenlundgata 7, 4-8 
Sandakerveien 17, 23A-29J, 12, 16A-B, 20B-42 
Torshovgata 1A-5, 2A-6D 
Vogts gate 28-44 

 

Flytting av Rode 2001 og 2002 fra Lilleborg menighet til det nye Sagene og Iladalen sokn: 

Begge rodene liger under Lilleborg sokn, med grenser mot roder tilhørende Paulus og Grünerløkka bydel, 

og mot Torshov. Akerselva er den naturlige grense mot Iladalen. Roden har om lag 800 

kirkemedlemmer/tilhørige. 40 av medlemmene er mellom 0-18 år.  

Akerselva er den naturlige grense mot Iladalen. Området er mer orientert mot øst og har sin naturlige 

plassering i det geografiske området som ligger inn under Lilleborg. En overføring av 

trosopplæringsmidler vil skape vanskeligheter for driftsmidlene til trosopplæringstiltak i 

samarbeidsenheten Lilleborg og Torshov.  

 

Rodeendringsforslag fra Sinsen menighet:  

 Sinsen menighet ønsker en regulering av grenser mot Hasle menighet, slik at Lørenbyen som 

helhet blir lagt til Sinsen menighet. Menigheten antyder at dette gjelder adressene: 

Fra Økernkrysset: Grensen foreslås langs Økernveien (en adresse i nærheten av starten her er Anders Winsvolds 

vei 35) og til krysset med Haslevangen (Haslevangen 15 ligger nær krysset). Økernveien (partall) i dette området 

vil da tilfalle Sinsen menighet, mens oddetall (109, 113 etc)  ligger på andre siden av veien og tilfaller Hasle 

menighet. Videre vil partallsnummerne av Haslevangen (2- ca16?) på nord-vest sida av Økernveien tilfalle Sinsen, 

mens 1-15 tilfaller Hasle. Grensen foreslås videre langs Frydenbergveien, med partallsnumre ned til 46 (alt over 

tilfaller Sinsen), mens oddetall (tom 59) tilfaller Hasle. Deretter legges grensen langs Hasleveien (partall 2-52 

tilfaller Sinsen), oddetall tilfaller Hasle. jf mail fra menighetsrådsleder 6/3 2014 
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Adresser slik de her er nevnt tilhører rodene 4303, 4304 og 2108. Kun 4 av adressene tilhørende 

rode 4303 ligger i dag i Sinsen menighet, de andre tilhører Hasle menighet. Rodene tilhører 

Grünerløkka bydel. 

Hasle menighetsråd v/AU ønsker at eksisterende soknegrenser mellom Hasle og Sinsen opprettholdes. 

Menigheten mener at den foreslåtte endring blant annet kan få betydelige økonomiske konsekvenser ved 

statlig tildeling av trosopplæringsmidler. Siden området fremdeles er under utbygging kan det via en sjekk i 

kirkens medlemsregister ikke foretas en vurdering av hvordan en eventuell endring vil påvirke tildeling til 

trosopplæringsmidler, men Hasle menighet støttes i vurderingen av at konsekvensene kan bli store for den 

20 % trosopplæringsressursen som tilfaller menigheten. Rodene vil også bli ytterligere splittet opp. Det vil 

derfor ikke foretas grensejusteringer mot Hasle menighet i denne omstillingsprosessen. 

 Sinsen menighet ønsker en regulering av grenser mot Lilleborg menighet, slik at «denne trekanten 

som avgrenses av Trondheimsveien, Mailundveien og Ring 2, overføres fra Lilleborg til Sinsen menighet» Dette 

tilsvarer rode 2205 og rode 2101. (Grünerløkka bydel) 

Rode 2005: 

Carl Berners plass 2 
Christian Michelsens gate 1A-3C, 9A-B, 15A-53 
Fagerheimgata 19 
Jørgen Løvlands gate 1, 5-7 
Rosenhoffgata 20 

Trondheimsveien 132 
 

Rode 2101:  

Dynekilgata 7A-9E, 15A-B, 19A-D, 2-4, 10, 16, 20 
Jørgen Løvlands gate 21-25C, 22A-24C 
Konghellegata 1 
Mailundveien 21A-23 
Rosenhoffgata 1A-C, 7A-13, 2A-18 
Strømstadgata 2-10 
Trondheimsveien 152-158C, 162A-164C, 170A-184 
 

Det er ikke mange kirkemedlemmer/tilhørige bosatt i disse rodene, om lag 500, hvorav 17 medlemmer er 

mellom 0-18 år. I disse to rodene ligger blant annet Lilleborg sykehjem, Rosenhoff voksenopplæring, 

Rodeløkkens hagekolonier og gamle Sophies Minde, som nå er regulert til stor barnehage. Bebyggelsen er 

vendt mot Lilleborg, og Lilleborg menighet har mange menighetsaktiviteter knyttet til området. Lilleborg 

motsetter seg dette forslaget å la disse rodene tilfalle Sinsen. 
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Rodeendringsforslag, administrativt 

I prosessen har det kommet inn forslag om å overføre hele rode 4404 fra Bakkehaugen sokn til Grefsen 

sokn. Nå er roden delt mellom Grefsen sokn og Bakkehaugen sokn. Roden tilhører Nordre Aker bydel. 

Adressene ligger opp fra Nydalen t.banestasjon.  

Rode 4404 

vei nummer menighet* medlemmer* 

Betzy Kjelsbergs vei 17A-C, 20-30F grefsen (hele veien)   

Gjerdrums vei 1-5, 9-11, 17, 4-12 se under 
 

Grefsenveien 52 Bakkehaugen   

Gullhaug Torg 1-3, 2-4C Bakkehaugen 
 

Gullhaugveien 1-3, 7, 6-12 Bakkehaugen   

Gunnar Schjelderups 
vei 

9-41D  Bakkehaugen 845/64 

Kapellveien 110A-E  
Grefsen (hele 
veien) 

  

Nydalen allé 1 til 31 Bakkehaugen 572/16 

Nydalsveien 33-37, 36-38  6-38: Bakkehaugen   

Sandakerveien 121, 133-139, 116-118, 128-130, 138-140 116-140 Bakkehaugen 
 

Skolebakken 10A-12B, 16A-B  Grefsen   

Spikerveien 14-24B  Bakkehaugen 
 

Tamburveien 3-7, 11A-17, 2-12B Bakkehaugen   

Tverrvei 2 3-5, 2-10 Grefsen 
 

Tverrvei 3 1-3, 2-6B  Grefsen   

Tverrvei 4 2-10F  Grefsen 
 

Vitaminveien 5B  Bakkehaugen   

   
1422/80 

 

*i følge  gjeldende oversikt over adresser og soknetilhørighet 

** pr. medlemsregister 11.3.2014 viser medlemmer og tilhørige / og medlemmer 0-18 år.   
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Religiøs og livssynsmessig utvikling i Oslo1 

I løpet av 2012 økte antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke med 7 694 

personer, fra totalt 117 636 ved slutten av 2011 til 125 331 ved slutten av 2012. Til sammenligning hadde 

Den norske kirke ved årsskiftet 345 039 medlemmer blant Oslos innbyggere. Økningen var kraftigst for 

kristne trossamfunn utenom Den norske kirke, hvor medlemsmassen har økt med over 7 000 på ett år. I 

løpet av de siste fem årene har økningen i totale antall medlemmer i tros- og livssynsamfunn utenfor Den 

norske kirke vært på omtrent 20 000 medlemmer. Oslo har hatt en betydelig vekst i folkemengden de siste 

årene noe som naturlig nok fører til en økning også i denne typen medlemstall. Likevel har denne 

medlemsveksten, i prosent, vært kraftigere enn befolkningsveksten. De siste fem årene har folkemengden 

økt med litt over 8 prosent mens antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, 

har økt med nesten 27 prosent. 

Ca. 41 prosent av medlemsmassen utenfor Den norske kirke er tilknyttet kristne trossamfunn, mens i 

underkant av 40 prosent er tilknyttet islamske trossamfunn. Utover disse er ca. 14 prosent medlem av et 

livssynssamfunn, i underkant av 3 prosent er medlem av buddhistiske trossamfunn, mens ca. 2,5 prosent 

er spredd på øvrige trossamfunn. Denne gruppen omfatter bahai, jødedom, sikhisme og andre ikke-kristne 

trosretninger.  

Migrantmenigheter: Flerkulturelt nettverk, Norges kristne råd, har pr. februar 2014 registrert ca. 85 

menigheter i Oslo av ulik konfesjonell og kulturell bakgrunn. I tillegg kommer 9 katolske menigheter som 

har sjelesorg på ulike språk og nasjonalitetsbakgrunn. Informasjon på «www.migrantmenighet.no» 

Oslobefolkningens fordeling på tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, antall 

medlemmer. I Oslostatistikken er tallene for 1/1 2013 bare registrert i avrundede tall, med unntak 

av totalt antall. 

 20102 20133 

Kristne trossamfunn: 40 226 56 000 
Islam 44 583 52 6884 
Livssynssamfunn 17 569 18 000 
Andre5 6306 3 700 

Totalt antall 108 734 125 331 
 

Tilhørighet til de største religiøse og livssynsmessige grupperinger i Oslo kommune og landet 

som helhet. 1/1 2013, tall i prosent:i 

 Oslo Landet 
 2010 2013 2010 2013 

Kristne trossamfunn 6,4 9,0 4,8 6,2 
Islam 7,0 8,4 1,8 2,4 
Livssynssamfunn 3,0 2,9 1,7 1,7 
Andre 1,3 0,6 0,4 0,5 
 

 

 

 

                                                           
1 Kildemateriale hentet fra Statistisk sentralbyrå og Statistisk årbok, Oslo 2013 Tall fra 1.1. 2013 

2 Tall hentet fra «Organisering av kirken i Oslo, endelig rapport 2012», Otto Hauglin 
3 Se note 1 
4 http://www.fag.hiof.no/~mr/IslamiNorgeVogtNett.htm 
5 Blant annet buddisme, hinduisme, Bahai, sikhisme, jødedom 


