
Omorganisering Søndre Aker - høringsnotat 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

OMORGANISERING AV MENIGHETENE  
I SØNDRE AKER PROSTI 

 
 
 
 

Høringsnotat 
 
 

Høringsnotatet bygger på saksfremlegget til Oslo bispedømmeråd 

10. 11. 2014, med de endringer som ble vedtatt på møtet. 

 

 

Høringsfristen  

er satt til 26. februar 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Omorganisering Søndre Aker - høringsnotat 
 

2 
 

Mål, premisser, kriterier og virkemidler for organisering av kirken i Oslo 
 
Det vises til tidligere saksfremlegg om organisering av kirken i Østre Aker Prosti og 
Domprostiet og bispedømmerådets vedtak i OBDR sakene 086/11, 025/12, 092/12, 020/13, 
samt organisering av kirken i Nordre Aker og Vestre Aker prostier, sak 22/14 og 50/14. I 
arbeidet med organisering av Søndre Aker prosti er det tatt hensyn til erfaringene fra 
prosessen i disse prostiene.  Oslo bispedømmeråd (OBDR) og Kirkelig fellesråd i Oslo (Kfio) 
har koordinert og samordnet prosessen og etablert en felles prosjektgruppe for 
gjennomføring av omorganiseringsarbeidet. Befolkningsutviklingen og ressurssituasjonen i 
begge arbeidsgiverlinjer er bakgrunn for at arbeidet ble igangsatt i 2011.  
 
I mars 2012 la en arbeidsgruppe ledet av Otto Hauglin fram rapporten: Organisering av 
kirken i Oslo.  Rapporten inneholdt anbefalinger om endringer i struktur og organisering i 
Domprostiet og Østre Aker prosti, og ble vedtatt av OBDR 19.mars 2012.  Rapporten 
inneholdt blant annet kapitlet:  
«Mål, premisser, kriterier og virkemidler for endringer av struktur og organisering».  Dette 
kapittelet er lagt til grunn for arbeidet med å fremme forslag til endringer i struktur og 
organisering i alle prostiene i bispedømmet.  
 
I rapporten ble det framhevet at arbeidet med organisering av kirken i Oslo bygger på en 
vurdering av den kirkelige situasjonen i prostiene, den religiøse og livssynsmessige 
utviklingen i Oslo, befolkningsfremskrivning og planlagt boligutbygging i prostiene og 
ressurssituasjonen i begge arbeidsgiverlinjer (Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i 
Oslo). Disse vurderingene ligger fortsatt til grunn for arbeidet med omorganiseringen. Det er 
viktig i prosessen å ta inn over seg at ressurstilgangen til kirken i Oslo neppe vil øke ut over 
dagens nivå når det gjelder tilskudd per medlem, og at det derfor er vesentlig å se på 
omfordelinger og muligheter til strategiske satsinger innenfor gjeldende rammer.  
 
Arbeidet med organisering av kirken i Oslo er forankret i  visjonen for Oslo bispedømme: 
Med Jesus Kristus som sentrum, skal kirken i Oslo bispedømme være levende, nær og 
tilgjengelig 
 
Målet er:  

• At kirkens nærvær styrkes i møte med kirkens medlemmer, kristne innvandrere og 
mennesker av annen tro.  

• At  medlemmenes og befolkningens behov for kirkelige handlinger og tjenester 
ivaretas 

• Bedre arbeidsvilkår og arbeidsmiljø for de ansatte, og utnyttelse av deres og frivilliges 
kompetanse  

 
Vesentlig for arbeidet med endringer av strukturer og organisering er at det er rimelig grunn 
til å mene at dette vil føre til en styrking av kirkens nærvær. Det er viktig å understreke at 
kirkens nærvær forstås bredt slik at også andre kristne trossamfunn og kirker omfattes av 
begrepet. 
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Teologisk forståelse av kirke og menighetsliv  
Sentrale teologiske kjennetegn på det å være kirke og menighet er førende for arbeidet med 
omorganisering av prostiene. Det vil si at de ytre ordningene knyttet til struktur og 
organisering skal legge til rette for og støtte opp om mulighetene til å virkeliggjøre disse 
kjennetegnene. Struktur og organisering, herunder ressurstildeling, skal sikre menigheten 
som fellesskap av de troende om Ord og sakrament, jf. CA 5, og gudstjenestefellesskapet 
som et konkret og synlig uttrykk for dette. Et slikt menighetsfellesskap vil også kjennetegnes 
ved oppslutningen om frivillig innsats og givertjeneste. De ytre ordningene skal bidra til at 
dette fellesskapet kan bestå på permanent basis. Dette fellesskapets territoriale karakter 
med lokalmenigheten og geografisk nærhet som det synlige grunnelement, må drøftes i 
forhold til den løsere forbindelse mellom sted og tilhørighet som mange mennesker 
opplever i dag. Den innstiftede og ordnede tjeneste med Ord og sakrament, jf. CA 7, sammen 
med de øvrige tjenester og alle døptes ansvar for kirkens helhetlige oppdrag, må gis 
organisatoriske uttrykk i et menighetsfellesskap hvor alle tjenestene til sammen utgjør ”Kristi 
kropp”, jf. 1 Kor 12. De konkrete uttrykk for disse tjenestene vil manifestere seg gjennom 
gudstjenestefeiring, trosopplæring, diakoni, misjon, religionsdialog, kulturarbeid mv. Ulike 
dimensjoner ved kirkens synlighet, nærvær og tjenester, både overfor egne døpte 
medlemmer, overfor mennesker av en annen tro og overfor det omkringliggende samfunn 
gjennom å være møteplasser i nærmiljøet Likeledes må menighetslivets økumeniske karakter 
få sine uttrykk i ulike former for lokalt fellesskap og samarbeid med andre kristne 
trossamfunn og menigheter.      
 

 

Kirkelige utfordringer, strategier og endringspotensial 
I nevnte rapport hevdes det at for å styrke de konkrete kirkelige utfordringene, er det 
nødvendig med strukturelle endringer og strategier som innebærer omprioriteringer av 
ressurser innenfor og over sokne- og prostigrenser, sterkere målretting av satsinger og 
satsing på nye tiltak. Det er særlig viktig at omorganiseringen bidrar til å styrke kirkens 
arbeide i prioriterte satsninger. I tidligere omorganiseringer har de prioriterte områdene 
vært:    
• kirkelig nærvær i nye boligområder 
• tiltak knyttet til trosopplæring for barn og unge  
• styrking og videreutvikling av gudstjenestetilbudet 
• diakonale utfordringer i lokalsamfunnet 
• økumenisk fellesskap og samarbeid med migrantmenigheter  
• religionsdialog 
 
Dette er også viktige områder for å styrke kirkens nærvær i Søndre Aker prosti. 
 

Bemannings- og ressurssituasjonen 
Sentrale kriterier for å vurdere forslagene til endringer i struktur og organisering er 
gjennomgang av bemanningsplanene. Dette er viktig for å møte særlige utfordringer, 
prioriterte satsinger eller realisering av utvalgte strategier.  Et sentralt kriterium for endring 
av bemanningsplanene vil være å sikre gode og bærekraftige stabsfellesskap, eventuelt 
innenfor endringer av soknestrukturer. I denne sammenheng er det et ønske at omfanget av 
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små deltidsstillinger blir redusert. Endringer i befolkningsutvikling og boligbygging med 
tilhørende virkninger for soknegrenser og soknestruktur vil også måtte medføre endringer i 
bemanningsplanene. Kriterier knyttet til bemanning og ressurser vil innebære en 
omfattende satsing på utvikling og bruk av frivillige ressurser. For å nå de strategiske målene 
vil det ikke bare være nødvendig med bemanningsendringer; stor frivillig innsats i samspill 
med tilsatte må til. Vedlagte bemanningsoversikt for Søndre Aker prosti  gjelder for 
situasjonen slik den er rapportert i oktober 2014.  
 

Religiøs og livssynsmessig utvikling 
Sentrale kriterier for å møte utfordringer knyttet til religiøs og livssynsmessig utvikling blir i 
rapporten antydet å være utforming av lokale strategier og tiltak som fremmer nye former 
for misjonsvirksomhet i et livssynsmessig og kulturelt mangfold i lokalsamfunnet, økumenisk 
fellesskap med andre kristne trossamfunn, også gjennom endret bruk av kirker gjennom 
sambruk, utleie eller full overtagelse og utvikling av arenaer og temaer for religionsdialog. 
Vedlagt notat om religiøs og livssynsmessig utvikling i Oslo viser at 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.  Pr. februar 2014 er 
det  registrert ca. 85 kristne migrantmenigheter i Oslo av ulik konfesjonell og kulturell 
bakgrunn. I tillegg kommer 9 katolske menigheter som har sjelesorg på ulike språk og 
nasjonalitetsbakgrunn.  

Endringer i befolkningsutvikling og boligutbygging 
Sentrale kriterier i arbeidet med omorganisering i Oslo er de store endringene i 
befolkningsutvikling og bosetting. Endringer i både innbyggertall og medlemstall, stiller krav 
dels til endringer i bemanningsplaner, men også til justering av soknegrenser og andre 
endringer i soknestruktur. Likeledes vil endringene, både i utvikling av kirkelige aktiviteter, 
men også de store endringer i befolkningsutvikling og bosetting, innebære at bruken av 
kirkebyggene revurderes. Det vil gjelde antall kirker, endret bruk, sambruk, salg eller utleie, f 
eks gjennom spesialisering. Dagens lokalisering av kirkebygg med stor geografisk nærhet i 
enkelte områder, til dels perifer beliggenhet andre steder og nye boligområder uten kirker, 
krever en gjennomgang. Endelig vil behovet for nye kirkebygg eller menighetslokaler i nye 
boområder måtte synliggjøres.  
 
For mer bakgrunnsinformasjon om kriterier for omorganiseringsprosessen vises til rapporten 
i sin helhet.  
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Omorganisering av Søndre Aker prosti 
 

Beskrivelse av prostiet 

I arbeidet med organisering av Søndre Aker prosti har bispedømmerådet  i samråd med 
prost og kirkeforvalter valgt å  konsentrere arbeidet om menighetene Ormøy, Bekkelaget, 
Hauketo-Prinsdal, Holmlia, Klemetsrud, Mortensrud, Ljan og Nordstrand.  Av disse 
menighetene har Bekkelaget og Nordstrand tilsvarende medlemstall og størrelse som de 
soknene som ikke er med i drøftingen om omorganisering. Men en diskusjon om eventuell 
sammenslåing av sokn gjør at Nordstrand og Bekkelaget blir omtalt  i prosessen.  
 
Søndre Aker prosti har i dag 12  sokn:  Ormøy, Bekkelaget, Hauketo-Prinsdal, Holmlia, 
Klemetsrud, Mortensrud, Ljan, Nordstrand, Bøler, Lambertseter, Manglerud og Oppsal. 
Prostiets grenser sammenfaller i all hovedsak med bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre 
Nordstrand.  Det bor om lag 133 000 mennesker i prostiet, om lag 73000 er medlem i Den 
norske kirke. Det gir en medlemsprosent på ca. 55%. Menighetene i Søndre Nordstrand 
bydel har den laveste medlemsprosenten.  Det vises for øvrig til vedlegg «Statistikk for 
Søndre Aker prosti» for detaljert oversikt over befolkningstall, medlemstall, kirkelige 
handlinger og bemanning i de enkelte sokn i prostiet. 
 
Prostesetet ligger i Bøler sokn, dvs. at prost og kirkeforvalter begge har kontor i Bøler kirke. 
Prosten har ikke særskilt menighetstjeneste i Bøler, men har gudstjenester og annen 
menighetstjeneste i hele prostiet. 
 
Med den nye kirkeloven i 1996 ble følgende kapelldistrikt omgjort til egne sokn fra 1. januar 
1997: Ormøy kapelldistrikt i Bekkelaget prestegjeld og Ljan kapelldistrikt i Nordstrand 
prestegjeld. Prestegjeldene opphørte fra samme dato. Ormøy og Ljan fikk  egen sokneprest i 
2004. 
 
Klemetsrud sokn og Mortensrud sokn, Nordstrand sokn og Ljan sokn, Bekkelaget sokn og 
Ormøy sokn  er organisert med felles staber. På dette området er situasjonen i Søndre Aker 
prosti en helt annen enn i de øvrige prostiene som det tidligere er fattet vedtak om 
omorganisering  i.  
 

Konsultasjoner med menighetene 

Bispedømmerådet og fellesrådet har avholdt en konsultasjon med de berørte menighetene i 
Søndre Aker prosti der sokneprest, menighetsforvalter og to representanter fra hvert 
menighetsråd sammen med ledelsen i prostiet møtte ledelsen i fellesrådet og 
bispedømmerådet. Konsultasjonen fant sted i august 2014.  
I forkant av denne ble menighetene bedt om å forberede seg på følgende spørsmålstillinger:   
 
1. Hva slags samarbeidstiltak, samarbeidsordninger, arbeidsdeling, eventuelt felles 

satsinger er det mulig å få til, eventuelt videreutvikle, uavhengig av spørsmålet om 
endring av soknestrukturen? Det tenkes her for eksempel på tiltak knyttet til diakoni, 
familiearbeid, konfirmantarbeid og trosopplæring, eller menighetens arbeid i møte 
med flerreligiøs og flerkulturell virkelighet. 
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2. Er det grunnlag for å se på soknestrukturen og tenke seg en sammenslåing av Ormøy 

og Bekkelaget sokn? 
 
 
3. Hauketo – Prinsdal og Holmlia er en enhet i trosopplæringen og det har utviklet seg 

et godt samarbeidsforhold mellom de to menighetene. Hvordan kan dette 
samarbeidet videreutvikles og styrkes? 

 
4. Klemetsrud og Mortensrud har et utstrakt samarbeid med felles stab og 

kontorlokaler, utvalg og gudstjenestesamarbeid. Kapellet på Bjørndal vil etter 
planene være i bruk fra september. Hvordan tenker menighetene samspillet mellom 
Bjørndal kapell og Klemetsrud og Mortensrud kirker? Er det grunnlag for å se på 
soknestrukturretn og tenke seg en sammenslåing av Klemetsrud og Mortensrud 
sokn? 

 
5.  Nordstrand og Ljan har et utstrakt samarbeid med felles stab, kontorlokaler, utvalg 

og gudstjenestesamarbeid. Kan samarbeidet utvikles/ forankres bedre ved 
sammenslåing av soknene? 

6. Er det gevinster knyttet til større grad av stabsfellesskap i menigheten? 
 
7. Er det grunnlag for å tenke at en eller flere kirker i Søndre Aker prosti kan leies ut til 

en annen menighet i sambruk med menighetens egen virksomhet? 
 

Under konsultasjonen ble det, med utgangspunkt i spørsmålene over, gitt viktige innspill til 
arbeidet med organisering av menighetene i Søndre Aker prosti. Det ble etter 
konsultasjonen utarbeidet et notat som menighetene kom med skriftlig tilbakemelding på. 
På bakgrunn av notatet og den skriftlige responsen fra menighetene ble det utarbeidet 
saksfremlegg til bispedømmerådets møte 10.11. 2014, hvor vedtak om organisering ble 
fattet. 
 
 

Bispedømmerådets vedtak om organisering av Søndre Aker prosti 
 

Hauketo-Prinsdal, Holmlia, Ljan og Nordstrand sokn 
Oslo bispedømmeråd anbefaler ingen endringer i soknegrensene for soknene Hauketo-
Prinsdal, Holmlia, Ljan og Nordstrand. I bispedømmerådets møte 10.11. 2014 ble det vurdert 
en sammenslåing av Nordstrand sokn og Ljan sokn,  og av Hauketo-Prinsdal sokn og Holmlia 
sokn. Bispedømmerådet vedtok, på bakgrunn av konsultasjonen og samtaler med de berørte 
menighetene, å ikke vedta endringer i soknestrukturen for de fire menighetene. Hauketo-
Prinsdal sokn og Holmlia sokn er mot sammenslåing av menighetene. Det vises blant annet 
til at de geografiske forholdene er av slik karakter at det er vanskelig å komme seg enkelt fra 
Hauketo-Prinsdal til Holmlia. Sammenslåing med felles stab med felles kontorløsning vil 
skape store utfordringer rent praktisk. Det blir liten innsparing administrativt.  Menighetene 
har stor oppslutning om gudstjenestene med et gjennomsnittlig deltagerantall som de store 
menighetene i prostiet. Det drives et svært aktivt barne- og ungdomsarbeid. Det arbeides 



Omorganisering Søndre Aker - høringsnotat 
 

7 
 

med en rekke samarbeidstiltak. Prosten vil se til at de planene menighetene har for 
samarbeid vil bli gjennomført.  
 
Nordstrand sokn og Ljan sokn har et utstrakt stabsfellesskap, felles kontor og samarbeid om 
utvikling av menighetens arbeid. Samtidig er det en sterk lokal tilhørighet som inspirerer de 
frivillige på hvert sted.  Ingen av menighetene ønsker sammenslåing. Det ligger ingen 
innsparing i ressursbruk ved sammenslåing, og menighetene står ikke overfor nye, store 
oppgaver som må løses sammen.  
 
Ut fra de mål, premisser, kriterier og virkemidler som ligger til grunn for organisering av 
kirken i Oslo, mener Oslo bispedømmeråd at det som er kirkens arbeid i Hauketo-Prinsdal 
sokn, Holmlia sokn, og  Ljan sokn og Nordstrand sokn ikke vil dra nytte av en sammenslåing.  
 
 

Sammenslåing av Bekkelaget og Ormøy sokn 
Både i konsultasjonen og i de skriftlige tilbakemeldingene er de to soknene i all hovedsak 
samstemte om at menighetene vil tjene på en sammenslåing av soknene, og har bekreftet at 
de ønsker sammenslåing.  Menighetene er allerede organisert med felles stab.  
 
En sammenslåing av de to soknene vil føre til at to sokn med svært ulik størrelse slås 
sammen. Bekkelaget sokn har over 9000 medlemmer, mens Ormøy sokn hadde 2008 
medlemmer i 2013. Ormøy sokn ønsker sammenslåing, men vil samtidig forsikre seg om at 
menighetene  ved en soknesammenslåing vil bevare sitt særpreg. Ormøy menighetsråd 
forutsetter at det skal utarbeides et regelverk og et mandat for en menighetskomité som kan 
sikre at det lokale menighetsarbeidet bevares og videreføres. Dette er et viktig anliggende 
som må adresseres til det nye menighetsrådet.  
Sentralt i spørsmålet om representasjon er sammensetningen  av det sammenslåtte 
menighetsrådet.  
 
Sammensetning av nytt menighetsråd 
Om det ved endelig vedtak i Oslo bispedømmeråd 23. mars 2015 blir vedtatt sammenslåing 
av menighetene, skal nytt menighetsråd tre sammen 1.1.2016. Det finnes ulike modeller for 
hvordan en slik sammenslåing kan finne sted, og menighetene må ved forslag om 
sammenslåing ta stilling til hvilken modell menighetene ønsker å følge. Den første modellen 
har utgangspunkt i det kommende kirkevalget og gir muligheter for ulik representasjon fra 
de to soknene i menighetsrådet. Dette er i tråd med Ormøys ønske.  
Den andre modellen(prinsippvedtak fra Oslo bispedømmeråd), har som  utgangspunkt  lik 
representasjon fra de to sammenslåtte menighetene. Menighetsmøte trenger da strengt tatt 
ikke å ta stilling til endring av menighetsrådets sammensetning før Kirkevalget 2015, jf. 
Kirkeloven § 6. pkt. 4. Bispedømmerådet åpner i prinsippvedtaket også opp for at 
menighetene kan ha ulik representasjon i det nye menighetsrådene, dersom dette er 
menighetenes felles ønske.  
 
Modell 1: 

Ormøy menighet vil gjerne ha en forsikring om at det geografiske området som nå er 
Ormøy sokn, kan sikres representasjon i nytt menighetsråd. Ormøy menighet har i 
sitt «Visjons- og grunnlagsdokument for Ormøy menighet» gitt uttrykk for at det ved 
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en sammenslåing er viktig for dem at Ormøy sikres en solid representasjon i det 
sentrale menighetsrådet. Menigheten ønsker at Ormøy gis tre representanter,  samt 
plass for prest som er dedikert Ormøy, i et (sammenslått) menighetsråd bestående av 
8 leke representanter.  
 
Kirkevalget 2015 vil finne sted før en eventuell  sammenslåing av menighetene vil tre 
i kraft. Arbeidet med nominasjonen til  liste til menighetsråd skal være ferdig innen 
1.mai 2015. Det betyr at det i Ormøy sokn skal gjennomføres valg til Ormøy 
menighetsråd, og i Bekkelaget sokn til Bekkelaget menighetsråd. Om sammenslåing 
av menigheten blir vedtatt vil de to menighetsrådene slås sammen fra 1.1.2016.  Pr. i 
dag har Ormøy menighetsråd 4 representanter + sokneprest i menighetsrådet. 
Bekkelaget har 8 representanter + sokneprest. I kirkeloven § 6 Menighetens 
sammensetning slås det fast at et menighetsråd kan ha 4, 6, 8 eller 10 medlemmer + 
sokneprest.  For å gjennomføre et kirkevalg som enkelt vil gi alle de valgte rett til å 
sitte i det sammenslåtte menighetsrådet  kan menighetsmøtene,  i god tid før valget 
kunngjøres, avgjøre hvor mange medlemmer som skal velges ved 
menighetsrådsvalget 2015. Menighetene må komme fram til en felles forståelse av 
hvor stort det sammenslåtte menighetsrådet bør være.  Om  Ormøy menighet 
arrangerer valg hvor det blir opprettholdt et ønske om representasjon av inntil  fire 
representanter  og Bekkelaget menighetsmøte avgjør at menigheten skal velge seks 
representanter til menighetsrådsvalget, kan den eventuelle sammenslåingen av 
menighetsrådene 1.1.2016 skje slik at alle som velges  automatisk får plass i det nye 
rådet, forutsatt at det ellers er enighet om at det nye menighetsrådet skal bestå av ti 
valgte representanter og sokneprest. Valgoppgjøret for varamedlemmer gjøres som 
før. Ved sammenslåingen vil de tre øverste varamedlemmene fra Bekkelaget og de to 
øverste varamedlemmene fra Ormøy direkte følge sammenslåingen. Om eventuelt 
nytt valgoppgjør må gjøres i valgperioden, kommer de øvrige kandidatene inn på  inn 
på varaplass etter valgoppslutning ved Kirkevalget. 
 
Soknepresten har stemmerett i menighetsrådet. Om prosten disponerer 
presteressursene slik at en av soknets prester vil få særskilt arbeidsområde i det som 
nå er Ormøy sokn, kan denne presten møte i menighetsrådet, med talerett, men uten 
stemmerett.  

 
Modell 2: 

OBDR har tidligere i omorganiseringsprosessen i Oslo bispedømme  behandlet sak om 
sammensetning av menighetsråd ved soknesammenslåing, sak 063/12 og 073/12.  
OBDRs endelige vedtak gjaldt for menigheter som ble slått sammen midt i 
menighetsrådsperioden 2011-2015, men anses som et prinsippvedtak, og kan også 
gjøres gjeldende som en modell for menigheter som slås sammen etter kirkevalget 
2015: 
 
OBDR sak 073/12: Sammensetning av menighetsråd ved soknesammenslåing i Oslo: 
 
1.Valgresultatet fra menighetsrådsvalget i 2011 legges til grunn for sammensetningen 
av nye menighetsråd ved soknesammenslåing. Medlemmene i de valgte 
menighetsrådene velger selv hvem av rådets faste medlemmer eller varamedlemmer 



Omorganisering Søndre Aker - høringsnotat 
 

9 
 

som skal sitte i det nye menighetsrådet i overgangsperioden frem til kirkevalget i 
2015.  
 
2. Menigheter som slås sammen til ett sokn gis lik representasjon i det nye 
menighetsrådet.  
 
3. Følgende legges til grunn for valg av antall medlemmer og varamedlemmer i de 
nye menighetsrådene ved soknesammenslåing:  
• Når tre eller fire sokn slås sammen til ett, opprettes ett nytt menighetsråd 

med 12 medlemmer.  
• Når to sokn slås sammen til ett, opprettes ett nytt menighetsråd med 8 eller 

10 medlemmer.  
• Til hvert av de nye menighetsrådene velges det to personlige varamedlemmer 

fra hvert av de gamle soknene, slik at antall varamedlemmer i de nye rådene 
vil være henholdsvis 4, 6 eller 8.  

4. Unntak fra ovenstående prinsipper om sammensetning av nye menighetsråd kan 
etter henvendelse fra berørte menigheter vedtas av bispedømmerådet.  
 
Soknepresten har stemmerett i menighetsrådet. Om prosten disponerer 
presteressursene slik at en av soknets prester vil få særskilt arbeidsområde i det som 
nå er Ormøy sokn, kan denne presten møte i menighetsrådet, med talerett, men uten 
stemmerett.  

 
Navn på soknet 
Både Ormøy og Bekkelaget menighet er bedt om å  komme med innspill til navn på det 
eventuelt sammenslåtte soknet: «Bekkelaget og Ormøy sokn» eller  «Øvre og Nedre 
Bekkelaget sokn» eller «Bekkelaget sokn».  Ormøy menighetsråd foreslår navnet «Ormøy og 
Bekkelaget sokn». Bekkelaget har bedt om utsettelse på å komme med navneforslag.  
 

Høringsspørsmål: 
Det vises til Oslo bispedømmeråds vedtak som nå sendes på høring. 
 

OBDR-082/14   10.11.2014 Oslo bispedømmeråd vedtak:  

Bekkelaget sokn  og Ormøy sokn slås sammen til ett sokn.  
Bekkelaget og Ormøy er kirker i det nye soknet. Soknets navn avgjøres på 
bispedømmerådets møte 23. mars 2015, etter uttalelse fra menighetene. 

 
Bispedømmerådet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på vedtaket. 
Høringsinstansene bes om å ha med seg i sin vurdering følgende: 
 

 Begge menighetene ønsker sammenslåing. Ormøy, som er et betydelig mindre 
sokn enn Bekkelaget, ønsker å sikre at det geografiske området som nå er 
Ormøy sokn, sikres representanter i det nye menighetsrådet. Vi ber 
høringsinstansene ta stilling til hvilken av de to skisserte modellene som 
anbefales. 

 Vi ber også om menighetenes innspill til navn på nytt sokn.  
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Sammenslåing av Klemetsrud sokn og Mortensrud sokn 
 
Klemetsrud sokn og Mortensrud sokn har den laveste medlemsprosenten  i Den norske 
kirke, hhv ca. 29% og 32 % av innbyggerne er oppført som medlemmer. Soknene har et 
utstrakt samarbeid med felles stab og kontorlokaler, utvalg og gudstjenestesamarbeid. 
Kapellet på Bjørndal tas i bruk våren 2015. Menighetene ble i konsultasjonen spurt om 
hvordan man tenker seg samspillet mellom Bjørndal kapell og Klemetsrud og Mortensrud  
kirker og om det er grunnlag for å se på soknestrukturen og tenke seg en sammenslåing av 
Klemetsrud og Mortensrud sokn. 
Soknene ser fram til å utvikle menighetsarbeid på Bjørndal når kapellet tas i bruk.  Det vil bli 
et samarbeid mellom soknene også i dette.  
 
Det er tidligere blitt fremmet et forslag om sammenslåing av de to soknene, noe som skapte 
uro både i Klemetsrud og Mortensrud menigheter. Menighetene kunne under 
konsultasjonen fortelle at denne uroen ikke har lagt seg helt, men at menighetene nå er 
innstilt på et bredt og godt samarbeid, noe som nå vises gjennom en lang rekke felles utvalg 
og i all hovedsak en felles stab lokalisert i Mortensrud kirke.  Menighetene er innforstått 
med at det tette samarbeidet mellom soknene kan føre til en sammenslåing . Menighetene 
mente likevel på konsultasjonen at det var lite ønskelig å foreta en sammenslåing allerede 
nå, fra 1.1.2016.  
 
Felles menighetsråd eller sammenslåing fra 1.1.2016 
Menighetsrådene ble bedt om å uttale seg om en  løsning som innebærer å beholde 
Mortensrud og Klemetsrud som egne sokn fram til 2019, men at det utredes og eventuelt 
søkes om å gjennomføre valg til felles menighetsråd slik det er blitt beskrevet i pkt. 5.4.3 i 
Organisering av kirken i Oslo. Muligheten for å opprette et felles menighetsråd er allerede 
blitt tatt opp på menighetsmøte i Klemetsrud, hvor menighetsmøtet stilte seg positiv til en 
slik løsning. Muligheten for felles menighetsråd, men ikke konkret sammenslåing var da 
konsultasjonen ble avholdt, ikke drøftet på menighetsmøte i Mortensrud.  
Mortensrud menighetsråd drøftet dette på møte i menighetsrådet 6. oktober og fattet 
følgende vedtak:  

1) Mortensrud menighetsråd har primært et ønske om en sammenslåing av 
menighetene så snart som mulig, dvs. fra 2016. 

2) Mortensrud menighetsråd er sekundært åpen for en annen løsning, med felles  
menighetsråd fra 2016. Denne løsningen bør utredes nærmere slik at de 
praktiske konsekvenser klargjøres før den eventuelt settes ut i livet. 

 
Klemetsrud menighetsråd vedtok på sitt møte 7. oktober følgende: 

1) Klemetsrud menighetsråd ønsker ikke en sammenslåing av soknene fra 2016.  
2) Klemetsrud menighetsråd er positive til en ordning med felles menighetsråd 

2016, med sikte på en sammenslåing i 2019. Menighetsrådet presiserer at en 
sammenslåing må forutsette at det gjennomføres en prosess der blant annet 
praktiske konsekvenser, konsekvenser for forordnede gudstjenester, økonomi 
og navn på den sammenslåtte menighet blir utredet og bestemt.  
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De to menighetsrådene viser med dette at det er enighet om at en sammenslåing skal finne 
sted, men det er uenighet om tidspunktet for sammenslåingen.  Klemetsrud ønsker at det 
gjennomføres en prosess der de praktiske konsekvenser blir utredet, og etterspør 
konsekvenser angående kontorlokaler, forordning av gudstjenester og menighetens  
økonomi.  Siden staben allerede er samlokalisert vil  en sammenslåing ikke medføre 
endringer i dette.  Det er biskopen som forordner gudstjenester i soknet. Forordningen ses i 
sammenheng med menighetens ønsker og ressurser, slik at menighetens samlede 
gudstjenesteliv blir styrket gjennom den forordningen som gis. Forordningen vil uansett bli 
gjennomgått på ny når det skal settes opp gudstjenesteplan som inkluderer gudstjenester i 
Bjørndal kapell. Menighetenes økonomi vil bli slått sammen. 
 
Mortensrud og Klemetsrud menigheter ser fram til samarbeid om utviklingen av kapellet  på 
Bjørndal. For samarbeidet og utviklingen av arbeidet på Bjørndal synes det å være et fortrinn 
at det er én menighet og ett menighetsråd som driver arbeidet fram.  En utsettelse av 
sammenslåingen av soknene til 2019 kan føre til at menighetens fokus rettes mot denne 
endringen. Det kan gi mindre energi og mindre fokus  til det menighetsbyggende arbeid 
generelt og til Bjørndal spesielt i den viktige oppstartsperioden i området.  Den 
sammenslåtte menigheten vil raskt kunne vende oppmerksomhet mot Bjørndal og en felles 
strategi for videre planlegging sikres.  
 
Dersom Klemetsrud og Mortensrud opprettholdes som to sokn, men ønsker felles 
menighetsråd, må søknad om felles menighetsråd oversendes Kirkerådet i god tid før 1. mai 
2015. Menighetene vil likevel være innforstått med at soknene blir slått sammen i 2019. En 
midlertidig løsning med felles menighetsråd   kan medføre mindre stabilitet i menighetenes 
viktige satsing på Bjørndal og generelt det menighetsbyggende arbeidet i menighetene. 
 
Sammensetning av nytt menighetsråd ved soknesammenslutning  fra 1.1.2016 
Bispedømmerådet anbefaler at Klemetsrud og Mortensrud menigheter setter seg inn i de 
mulighetene som finnes for lik eller representativ deltakelse i et nytt, valgt menighetsråd slik 
det ble utredet i punktet om organisering av Ormøy sokn  og Bekkelaget sokn. Kirkevalget 
2015 kan gi menighetene en mulighet for å velge menighetsråd som etter 1. januar 2016 slås 
sammen til et råd, med lik representasjon fra begge råd. Pr. i dag har Klemetsrud 
menighetsråd 4 representanter + sokneprest i menighetsrådet. Mortensrud har 6 
representanter + sokneprest. Det eventuelt sammenslåtte menighetsrådet kan ha 4,6, 8 eller 
10 medlemmer + sokneprest.  Ved sammenslåing av de to menighetene med virkekraft fra 
1.1.2016, kan menighetsmøtene, i god tid før valget kunngjøres, samarbeide om hvor mange 
medlemmer man ønsker skal sitte i det sammenslåtte soknet. Om det ønskes lik 
representasjon, siden menighetene er omtrent like i størrelse, kan menighetsmøtene 
avgjøre at det er mest tjenlig med lik representasjon: 4+4 medlemmer + sokneprest.  Om det 
ønskes en ulik representasjon, kan menighetsmøtene avgjøre en representasjon på 6+4 
medlemmer + sokneprest. Om  Klemetsrud menighet arrangerer valg hvor det blir 
opprettholdt at menigheten har fire representanter, og Mortensrud menighetsmøte avgjør 
at menigheten skal velge fire representanter til menighetsrådsvalget, kan den eventuelle 
sammenslåingen av menighetsrådene 1.1.2016 skje uten at noen må tre ut av rådet, om det 
ellers er enighet om at det nye menighetsrådet skal bestå av åtte valgte representanter og 
sokneprest. Det samme kan skje om man ønsker en sammenslåing med ulik representasjon, 
men at rådet samlet består av ikke mer enn 10 personer + sokneprest. Valgoppgjøret for 
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varamedlemmer gjøres som før. Ved sammenslåingen vil de øverste varamedlemmene fra 
Mortensrud og de øverste varamedlemmene fra Klemetsrud  direkte følge sammenslåingen. 
Om eventuelt nytt valgoppgjør må gjøres i valgperioden, kommer de øvrige kandidatene ved 
Kirkevalget inn på varaplass etter stemmetall.  
 
Kirkevalget 2015 er med på å legge forholdene til rette for lik eller forholdsmessig lik 
representasjon i et sammenslått menighetsråd i menighetsrådsperioden 2016 – 2019 for et 
sammenslått sokn.  Det gjør også modellen fra OBDRs prinsippvedtak i sak 073/12 (se 
utredning for Ormøy og Bekkelaget). Derfor synes det å søke om å velge felles menighetsråd 
i samme periode, når man vet at sammenslåingen mellom de to soknene vil finne sted, å 
være noe unødvendig.  En sammenslåing av de to  soknene vil raskere skape samarbeid og 
stabilitet i området, og modellene for valg til menighetsrådet sikrer at begge områdene får 
(tilnærmet) lik representasjon. 
 
  

Høringsspørsmål:  
 
Det vises til Oslo bispedømmeråds forslag som nå sendes på høring. 
 
  

OBDR-082/14   10.11.2014 Oslo bispedømmeråd vedtak:  
Klemetsrud sokn og Mortensrud sokn slås sammen til ett sokn.  
Klemetsrud og Mortensrud er kirker i det nye soknet. Soknets navn avgjøres på 
bispedømmerådets møte 23. mars 2015, etter uttalelse fra menighetene. 

 
 

Bispedømmerådet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på vedtaket. 
Høringsinstansene bes om å ha med seg i sin vurdering følgende: 
 

 Mortensrud menighet stiller seg positiv til en sammenslåing i 
menighetsrådsperioden med start fra 1.1. 2016,  mens Klemetsrud menighet 
ønsker å utsette sammenslåingen til 2019 som er neste menighetsrådsperiode. 
Oslo bispedømmeråd anbefaler at menighetene slås sammen nå og mener at 
Klemetsruds ønsker blir ivaretatt ved de muligheter som finnes for lik eller 
representativ deltakelse i nytt, valgt menighetsråd. Løsningen forutsetter at 
Mortensrud og Klemetsrud menigheterblir enige om sammensetningen av et 
nytt menighetsråd  før sammenslåing. Hvordan stiller menighetene seg til det?   
Vi ber også høringsinstansene ta stilling til hvilken av de to skisserte modellene 
for valg av nytt menighetsråd som anbefales ved en eventuell 
soknesammenslåing fra 1.1.2016.. 

 Menighetene inviteres til å komme med innspill til navn på et sammenslått 
sokn. Menighetene bes om å ta stilling til om soknets navn bør være 
«Klemetsrud og Mortensrud sokn» eller «Mortensrud og Klemetsrud sokn». 
OBDR ønsker også innspill til et navn på det nye soknet som kan inkludere det 
nye kapelldistriktet Bjørndal, eller om det kan være mulig å finne et kort 
(steds)navn som omfatter hele området.  
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Vedlegg:  
 

 
                                                                                                                                                       
                                     

 
082/14: Organisering av Søndre Aker prosti 
 

OBDR-082/14   10.11.2014 Oslo bispedømmeråd vedtak:  
 

Oslo bispedømmeråd sender i henhold til kirkeloven § 11 følgende forslag til endringer i 
kirkelig inndeling til berørte menigheter, Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo kommune med 
høringsfrist                          26. februar 2015: 

1. Bekkelaget sokn  og Ormøy sokn slås sammen til ett sokn.  
Bekkelaget og Ormøy er kirker i det nye soknet. Soknets navn avgjøres på 
bispedømmerådets møte 23. mars 2015, etter uttalelse fra menighetene. 

2. Klemetsrud sokn og Mortensrud sokn slås sammen til ett sokn.  
Klemetsrud og Mortensrud er kirker i det nye soknet. Soknets navn avgjøres på 
bispedømmerådets møte 23. mars 2015, etter uttalelse fra menighetene. 

Enstemmig vedtatt. 
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Vedlegg: Statistikk fra Søndre Aker prosti 
 
I det følgende er det samlet en del statistikk fra prostiet og den enkelte menighet i prostiet. Kilde er 
NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) sin Kirkedatabase som bygger på den offisielle 
årsstatistikken til menigheter i Den norske kirke samt Statistisk årbok for Oslo (egne nettsider under 
Oslo kommune). 
Når en skal bruke statistikk for å analysere nåværende og kommende behov for kirkelige tjenester, er 
det viktig å se de historiske utviklingstrekk og eventuelle sammenhenger. Nedenfor følger derfor 
utvalgte data fra 2000, 2005, 2010 og 2013. Medlemstallene er hentet fra medlemsregisteret pr 
17.09.14 siden offisielle tallene fra 2013 ennå ikke er offentliggjort. Det betyr at forholdet mellom 
medlemstall og innbyggertall ikke stemmer helt overens med virkelighet, men det gir et godt bilde.   
Følgende opplysninger er tatt med: 
Demografi: Innbyggertall, medlemstall, medlemsprosent, antall tilhørende og andel tilhørige 
atotalen av medlemmer og tilhørige og alderssammensetning (bygd på innbyggertall pr 2013 jf. 
Oslostatistikken). 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: Antall gudstjenester og gjennomsnitts deltagertall på søn- og 
helligdager og andre gudstjenester, antall dåp, konfirmanter, vigsler og begravelser (av prester i 
soknet) 
Bemanning (pr 2014): Alle stillinger fordelt på finansieringskilde. Flere av kantor-/organiststillingene 
har begravelsesspill i andre kirker, og også noen andre stillinger er delt mellom flere menigheter . 
Disse er markert med * i «hovedmenigheten» som da har noe mindre faktiske ressurser enn oppgitt. 

 

Versjon pr 17. september 2014, utarbeidet av prost og kirkeforvalter i Søndre Aker prosti.  
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Søndre Aker prosti 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 115 002 119 333 127 355 132 856 

Antall medlemmer   74 486 72 899 

Antall tilhørige   5 106 5 722 

Andel tilhørige av totalen   6,4 7,2 

Medlemsprosent   58,5 54,9 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

11 915 12 054 4 801 6 441 35 976 45 649 9 801 6 219 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 762 772 754 702 

Gjennomsnitt deltakerantall 117 115 106 111 

Antall andre gudstjenester 259 301 385 487 

Gjennomsnitt deltakerantall 108 67 91 78 

Antall dåp 790 726 688 637 

Antall konfirmanter 506 654 671 604 

Antall vigsler/forbønn 203 126 132 125 

Antall gravferd/jordfestelse 986 825 905 765 

 
Bemanning 
Bemanningen i de enkelte menigheter framkommer i oversikten for hver menighet nedenfor. På 
prostinivået er det i dag 100 % prost, 80 % prostesaksbehandler, 100 % kirkeforvalter og 100 % 
rådgiver samt 100 % prostiprest som er plassert i Oppsal menighet (og lagt inn i statistikken der) 
I tillegg er det 200 % sykehjemsprester (fordelt på 5 sykehjem) finansiert av bispedømmerådet/Oslo 
kommune. 
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Manglerud sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 12 848 13 470 13 963 13 950 

Antall medlemmer   8 951 8 378 

Antall tilhørige   582 656 

Andel tilhørige av totalen   6,1 7,3 

Medlemsprosent   64,1 60,1 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 246 1 130 442 593 3 963 4 632 1 058 886 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 106 61 60 60 

Gjennomsnitt deltakerantall 78 96 98 93 

Antall andre gudstjenester 28 11 12 12 

Gjennomsnitt deltakerantall 130 124 189 213 

Antall dåp 67 44 48 57 

Antall konfirmanter 49 64 66 64 

Antall vigsler/forbønn 10 4 1 5 

Antall gravferd/jordfestelse 166 150 123 103 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 250   

Menighetsforvalter  100  

Kantor/organist  60* 20 

Diakon    

Kateket    

Trosopplæring 80   

Menighetssekretær o.l.  20  

Annet   20 
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Oppsal sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 15 990 16 381 17 478 18 687 

Antall medlemmer   11 444 11 398 

Antall tilhørige   790 962 

Andel tilhørige av totalen   6,5 7,8 

Medlemsprosent   65,5 61,0 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 760 1 591 603 789 5 139 6 211 1 471 1 123 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 106 105 103 102 

Gjennomsnitt deltakerantall 155 106 119 99 

Antall andre gudstjenester 11 7 34 22 

Gjennomsnitt deltakerantall 135 30 130 156 

Antall dåp 103 97 106 83 

Antall konfirmanter 50 73 79 67 

Antall vigsler/forbønn 11 9 9 6 

Antall gravferd/jordfestelse 175 141 146 137 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 250+100   

Menighetsforvalter  100  

Kantor/organist  42 8 

Diakon   100 

Kateket 100   

Trosopplæring 100   

Menighetssekretær o.l.  (20)  

Annet    
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Bøler sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 13 196 13 198 14 547 15 135 

Antall medlemmer   8 668 8 468 

Antall tilhørige   547 634 

Andel tilhørige av totalen   5,9 7,0 

Medlemsprosent   59,6 55,9 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 325 1 279 498 634 3 983 5 077 1 405 934 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 62 64 54 59 

Gjennomsnitt deltakerantall 104 97 96 132 

Antall andre gudstjenester 38 27 29 18 

Gjennomsnitt deltakerantall 85 100 63 141 

Antall dåp 74 32 14 49 

Antall konfirmanter 53 59 49 52 

Antall vigsler/forbønn 6 5 0 14 

Antall gravferd/jordfestelse 130 102 129 106 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 300   

Menighetsforvalter  100  

Kantor/organist  42  

Diakon   35 

Kateket    

Trosopplæring 80   

Menighetssekretær o.l.    

Annet    
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Bekkelaget sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 12 132 12 568 13 735 14 274 

Antall medlemmer   9 564 9 391 

Antall tilhørige   714 791 

Andel tilhørige av totalen   6,9 7,8 

Medlemsprosent   69,6 65,8 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 275 1 403 550 713 3 377 5 138 1 117 701 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 63 98 113 100 

Gjennomsnitt deltakerantall 184 115 101 133 

Antall andre gudstjenester 13 69 33 32 

Gjennomsnitt deltakerantall 77 67 152 142 

Antall dåp 141 153 159 147 

Antall konfirmanter 66 106 157 143 

Antall vigsler/forbønn 38 36 39 31 

Antall gravferd/jordfestelse 110 108 136 81 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 250  120 

Menighetsforvalter  100*  

Kantor/organist  90* 17 

Diakon   100 

Kateket    

Trosopplæring 100*   

Menighetssekretær o.l.  60* 8 

Annet    
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Ormøy sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 2 817 2 946 3 094 3 249 

Antall medlemmer   2 065 2 008 

Antall tilhørige   163 173 

Andel tilhørige av totalen   7,3 7,9 

Medlemsprosent   66,7 61,8 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

231 315 134 158 755 1 298 255 103 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 49 30 29 30 

Gjennomsnitt deltakerantall 55 90 77 73 

Antall andre gudstjenester 8 1 7 6 

Gjennomsnitt deltakerantall 157 115 114 97 

Antall dåp 53 34 20 26 

Antall konfirmanter 8 15 16 23 

Antall vigsler/forbønn 14 17 16 11 

Antall gravferd/jordfestelse 7 16 5 12 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 50   

Menighetsforvalter  (Bekkelaget)  

Kantor/organist  20  

Diakon    

Kateket    

Trosopplæring (Bekkelaget)   

Menighetssekretær o.l.  15  

Annet    
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Lambertseter sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 9 669 9 959 10 332 11 215 

Antall medlemmer   6 832 7 103 

Antall tilhørige   400 491 

Andel tilhørige av totalen   5,5 6,5 

Medlemsprosent   66,1 63,3 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 021 697 230 377 4 060 3 322 813 695 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 63 60 58 56 

Gjennomsnitt deltakerantall 124 119 95 107 

Antall andre gudstjenester 20 26 36 38 

Gjennomsnitt deltakerantall 11 64 81 37 

Antall dåp 46 51 46 59 

Antall konfirmanter 33 25 21 18 

Antall vigsler/forbønn 7 5 5 5 

Antall gravferd/jordfestelse 163 121 132 93 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 200   

Menighetsforvalter  80  

Kantor/organist  42  

Diakon    

Kateket    

Trosopplæring 60   

Menighetssekretær o.l.  20 50 

Annet    
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Nordstrand sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 13 262 13 447 13 950 15 644 

Antall medlemmer   10 412 11 023 

Antall tilhørige   641 786 

Andel tilhørige av totalen   5,8 6,7 

Medlemsprosent   74,6 70,5 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 270 1 468 580 750 3 447 5 642 1 474 1 013 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 67 88 96 78 

Gjennomsnitt deltakerantall 230 202 140 157 

Antall andre gudstjenester 44 23 114 138 

Gjennomsnitt deltakerantall 132 109 63 69 

Antall dåp 150 137 143 109 

Antall konfirmanter 79 128 128 97 

Antall vigsler/forbønn 52 27 33 15 

Antall gravferd/jordfestelse 129 108 105 135 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 250  120 

Menighetsforvalter  100  

Kantor/organist  60 40 

Diakon   80 

Kateket    

Trosopplæring 126  24 

Menighetssekretær o.l.  50  

Annet   34 
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Ljan sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 3 389 3 506 4 195 3 897 

Antall medlemmer   2 612 2 539 

Antall tilhørige   182 197 

Andel tilhørige av totalen   6,5 7,2 

Medlemsprosent   62,3 65,2 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

291 312 129 200 899 1 533 373 160 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 50 52 48 45 

Gjennomsnitt deltakerantall 84 81 87 93 

Antall andre gudstjenester 1 5 4 9 

Gjennomsnitt deltakerantall 30 147 181 97 

Antall dåp 25 35 35 25 

Antall konfirmanter 16 18 25 25 

Antall vigsler/forbønn 26 7 10 13 

Antall gravferd/jordfestelse 23 11 25 13 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 50   

Menighetsforvalter  (Nordstrand)  

Kantor/organist  42  

Diakon   30 

Kateket    

Trosopplæring (Nordstrand)   

Menighetssekretær o.l.  50  

Annet   14 
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Holmlia sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 11 983 12 036 12 144 12 188 

Antall medlemmer   4 776 4 454 

Antall tilhørige   394 390 

Andel tilhørige av totalen   7,6 8,1 

Medlemsprosent   39,3 36,5 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 145 1 194 494 691 3 286 4 441 721 216 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 55 52 52 46 

Gjennomsnitt deltakerantall 94 115 121 115 

Antall andre gudstjenester 24 36 9 10 

Gjennomsnitt deltakerantall 149 15 173 157 

Antall dåp 37 44 29 21 

Antall konfirmanter 35 30 28 15 

Antall vigsler/forbønn 6 1 0 1 

Antall gravferd/jordfestelse 30 22 37 31 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 200   

Menighetsforvalter  80  

Kantor/organist  65*  

Diakon 50 30 20 

Kateket (H-P)   

Trosopplæring 50  10 

Menighetssekretær o.l.    

Annet    
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Hauketo-Prinsdal sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 6 231 6 333 6 604 6 535 

Antall medlemmer   2 922 2 610 

Antall tilhørige   251 201 

Andel tilhørige av totalen   7,9 7,2 

Medlemsprosent   44,2 39,9 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

555 584 234 357 1 873 2 345 408 179 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 52 51 49 50 

Gjennomsnitt deltakerantall 79 99 79 93 

Antall andre gudstjenester 12 7 36 56 

Gjennomsnitt deltakerantall 178 150 58 49 

Antall dåp 29 25 14 14 

Antall konfirmanter 41 39 28 40 

Antall vigsler/forbønn 5 3 0 0 

Antall gravferd/jordfestelse 19 26 29 26 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 100   

Menighetsforvalter  60  

Kantor/organist  42  

Diakon   50 

Kateket 100   

Trosopplæring (Holmlia)   

Menighetssekretær o.l.    

Annet    
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Mortensrud sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 7 833 8 617 9 830 10 267 

Antall medlemmer   3 683 3 292 

Antall tilhørige   241 245 

Andel tilhørige av totalen   6,1 6,9 

Medlemsprosent   37,5 32,1 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

1 075 1 093 456 584 3 013 3 391 488 167 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 31 62 53 50 

Gjennomsnitt deltakerantall 77 134 135 101 

Antall andre gudstjenester 12 83 61 82 

Gjennomsnitt deltakerantall 175 49 99 78 

Antall dåp 2 53 59 30 

Antall konfirmanter 43 56 35 30 

Antall vigsler/forbønn 0 7 12 13 

Antall gravferd/jordfestelse 15 12 30 24 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 100   

Menighetsforvalter  50  

Kantor/organist  65*  

Diakon 25 15 10 

Kateket    

Trosopplæring 40   

Menighetssekretær o.l.  46  

Annet   30 
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Klemetsrud sokn 
Demografi: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall innbyggere 5 652 6 872 7 483 7 815 

Antall medlemmer   2 557 2 235 

Antall tilhørige   201 196 

Andel tilhørige av totalen   7,3 8,1 

Medlemsprosent   34,2 28,6 

 
Befolkningssammensetning 2013 

0-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80+ 

721 988 451 595 2 181 2 619 218 42 

 
Gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 2000 2005 2010 2013 

Antall hovedgudstjenester 58 49 39 26 

Gjennomsnitt deltakerantall 74 66 57 67 

Antall andre gudstjenester 48 6 10 64 

Gjennomsnitt deltakerantall 75 78 101 29 

Antall dåp 66 21 15 17 

Antall konfirmanter 33 41 39 30 

Antall vigsler/forbønn 28 5 6 11 

Antall gravferd/jordfestelse 19 8 8 4 

 
Bemanning 

 Bdr/stat Fellesråd Menighet 

Prest 100   

Menighetsforvalter  50  

Kantor/organist  62*  

Diakon 25 15 10 

Kateket    

Trosopplæring 40   

Menighetssekretær o.l.    

Annet    
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Vedlegg:  
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. 

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. Tall fra 

1.1.2014 er pr. dato ennå ikke tilgjengelig.  
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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 


