
 

025/12: Organisering av kirken i Domprostiet og Østre Aker prosti  
 

 

 OBDR-025/12   26.03.2012 Oslo bispedømmeråd vedtak:  
 

 

1) Oslo bispedømmeråd takker arbeidsgruppen for arbeidet med å utrede kirkens nærvær i en 

by i sterk endring gjennom rapporten Organisering av kirken i Oslo – anbefalinger om 

endringer i struktur og organisering i Domprostiet og Østre Aker prosti (19.mars 2012). 

 

2) 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 25.juni: 

 

a) Navnet på Østre Aker prosti foreslås endret til Groruddalen prosti. 

Prostesetet vurderes lagt i tilknytning til Grorud kirke. 

 

b) 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. 

Forslaget innebærer i begge tilfeller at Grorud, Romsås og Rødtvet blir kirker i det 

eller de nye soknene.  

Bredtvet kirke vurderes solgt eller leid ut. 

 

c) 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 

 

d) Ellingsrud og Furuset sokn slås sammen til ett sokn: 

Ellingsrud og Furuset sokn 

 

e) Gamlebyen og Grønland sokn slås sammen til ett sokn:  

Gamlebyen og Grønland sokn. 

Grønland kirke foreslås som det nye soknets kirke. Leieavtalen for Gamlebyen kirke 

vurderes sagt opp. 

 

f) Domkirken og Trefoldighet sokn slås sammen til ett sokn: 

Domkirken og Trefoldighet sokn. 

 

g) Gamle Aker, Lovisenberg og Markus sokn slås sammen til ett sokn: 

St.Hanshaugen sokn. 

Gamle Aker bør kirke forbli en av det nye soknets kirker. Markus kirke vurderes solgt 

eller leid ut. Leieavtalen vedrørende Lovisenberg kirke vurderes sagt opp. 

 

h) Endring av soknegrenser: 

Rodene 4107, 4108 og 4110 overføres fra Østre Aker sokn til Tonsen sokn.  

Rode 4202 overføres fra Østre Aker sokn til Kampen sokn 



Rodene 3501 og 3513 vurderes overført fra Gamlebyen sokn til Vålerengen sokn ved 

sammenslåing av Gamlebyen og Grønland sokn. 

Rode 5701 som er Hovedøya, Lindøya, Bleikøya, Nakkholmen m.flere vurderes 

overført fra Domkirken sokn til nye Gamlebyen og Grønland sokn. 

Rode 4111 og 4119 vurderes overført fra Bredtvet sokn til Tonsen sokn ved 

sammenslåing av Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet til ett sokn. 

Rode 4008 vurderes overført fra Grorud sokn til Fossum sokn ved sammenslåing av 

Grorud, Romsås, Rødtvet og Bredtvet til ett sokn og Fossum, Stovner og Høybråten til 

ett sokn. 

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. 

 

Administrasjonen gis fullmakt til å kvalitetssikre de foreslåtte endringene i 

soknegrenser før de sendes ut på høring til berørte menigheter. 

 

3) Oslo bispedømmeråd ber Oslo biskop om å utarbeide ny forordning av gudstjenester i 

Domprostiet og Østre Aker prosti. 

 

4) Oslo bispedømmeråd sender en forespørsel til Kirkelig fellesråd om muligheter for en 

overgangsordning der Domprostiet og Østre Aker prosti beholder antall representanter i 

Kirkelig fellesråd inntil ny organisering av kirken i Oslo er gjennomført i alle prostier. 

 

5) Før saken legges frem for bispedømmerådet til endelig vedtak, ber rådet om at både 

negative og positive konsekvenser blir nærmere vurdert i forlengelse av høringen.    


