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Ny organisering av kirken i Domprostiet og Østre Aker prosti i Oslo 
bispedømme

2a) Navnet på Østre Aker prosti foreslås endret til Groruddalen prosti.
Vi har ingen innvendinger mot navnet Groruddalen prosti, men hva er grunnen til 
ønsket om navnebytte? Navnet Østre Aker prosti viser sammenhengen med prostiene 
Nordre, Søndre og Vestre Aker.

2b) Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet sokn slås sammen til ett sokn: Grorud 
sokn. Alternativt slås sammen til to sokn: Grorud og Romsås sokn og Bredtvet og 
Rødtvet sokn.
Det første av disse alternativene fører til at noen navn ”blir borte”, men vi regner med at 
det nye soknenavnet dekker det aktuelle området på en god måte? Det andre alternativet 
har vi ingen merknader til.

2c) Høybråten, Fossum og Stovner sokn slås sammen til ett sokn: Høybråten og 
Stovner sokn. Alternativt Fossum og Stovner sokn slås sammen til ett sokn: 
Stovner sokn.
Her fører også sammenslåingen til at noen navn ”forsvinner”, men vi regner med at det 
også her er slik at de nye navneforslagene dekker det aktuelle området på en god måte.

2d) Ellingsrud og Furuset sokn slås sammen til ett sokn: Ellingsrud og Furuset 
sokn.
Ingen merknader.

2e) Gamlebyen og Grønland sokn slås sammen til ett sokn: Gamlebyen og 
Grønland sokn.
Ingen merknader.

2f) Domkirken og Trefoldighet sokn slås sammen til ett sokn: Domkirken og 
Trefoldighet sokn.
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Ville det bli riktigere å kalle soknet Oslo domkirke og Trefoldighet sokn? Navnet på 
domkirkens menighet ser ifølge nettsidene deres ut til å være Oslo domkirke, skjønt 
navnene Domkirken og Oslo domkirke blir brukt om hverandre.

2g) Gamle Aker, Lovisenberg og Markus sokn slås sammen til ett sokn: St. 
Hanshaugen sokn.
Ingen merknader.
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