SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO
Høringssvar sendes innen 1. november 2018 til kirkebruksplanoslo@kirken.no
Fristen kan utsettes til 15. november etter søknad.

Høringsinstans:
Kontaktperson:
Epost:
Telefon:

Det Norske Diakonforbund
Liv Adams, tillitsvalgt Oslo
La485@kirken.no
45973713

1. Målet med en plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. Gi deres
vurdering.
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Visjonen for kirken i Oslo som levende, nær og tilgjengelig, krever lokal forankring i de ulike
nærmiljøene i byen. Vi stiller spørsmål ved om dette er forenlig med effektivisering i form av
fristilling av kirker, og påfølgende reduksjon i kirkelige stillinger.
En fremtidsrettet kirke har fortsatt en viktig plass i lokalmiljøet, som møteplass i et samfunn med
flere og flere aleneboende, ulikhet i sosioøkonomiske faktorer, som majoritets trossamfunn med
særlig ansvar for dialog i et pluralistisk samfunn, og med et diakonalt oppdrag som er uavhengig av
medlemskap.
Vi mener at en svekking av kirkens rolle i samfunnet, ikke er veien å gå i møte med endringer i
befolkningssammensetningen i byen.
Justeringene i forslagene i denne høringen, sammenlignet med styringsgruppens rapport av
3.4.2018, ivaretar bedre mulighetene for kirken i Oslo til å videreføre sin rolle som samfunnsaktør,
gjennom sambruk av kirkebygg med flere aktører, videre utredning og kartlegging der dette er
nødvendig, og fristilling til diakonal virksomhet.

Gi deres vurderinger av styringsgruppens anbefalinger
2. Gamle Aker kirke er soknekirke i nåværende Sentrum og St. Hanshaugen sokn.
Leieavtalen med Stiftelsen Diakonissehuset om Lovisenberg kirke fortsetter ved at
Stiftelsen går inn med økonomiske midler i størrelsesorden et årsverk som skal benyttes
til arbeid ut mot Lovisenberg kirkes geografiske nærmiljø. Lovisenberg kirke og
menighetshus supplerer Gamle Aker kirke og menighetshus. Det arbeides videre med
nytt navn på soknet. Jfr punkt 6.1.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Dette er et sokn med svært høyt innbyggertall, og vi støtter at begge kirkene og menighetshusene
opprettholdes for å betjene befolkningen. I tillegg mener vi det vil styrke kirkens nærvær i
lokalsamfunnet, med en ny stilling som jobber i nærmiljøet rundt Lovisenberg kirke.
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3. Trefoldighetskirken tas ut som soknekirke i Sentrum og St. Hanshaugen sokn og blir en
del av Domkirken sokn. Det forordnes gudstjenester i Trefoldighetskirken med en
kompletterende profil til Domkirken. Domkirken sokn – med Trefoldighetskirken opprettes som eget rettssubjekt med menighetsråd og sete i Fellesrådet. Domprosten gis
- sammen med domkirkerådet - myndighet til å videreutvikle profilen i
Trefoldighetskirken. Domprosten står i dialog med kirkevergen om de økonomiske og
bygningsmessige rammebetingelsene. Jfr punkt 6.1.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Uavhengig av soknegrenser, støtter vi at diakonal satsing og stillhetsarbeid i Trefoldighetskirken
videreføres, og styrkes som byomfattende tiltak. Tiltak som Værestedet representerer
inkluderende fellesskap som som er en sentral del av det diakonale oppdraget til kirken.
4. Vestre Aker kirke er soknekirke i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.
Bakkehaugen kirke beholdes som kirke i soknet, der biskopen forordner én gudstjeneste
i måneden. Noen av menighetens fellesaktiviteter – blant annet knyttet til barne-,
ungdoms- og familiearbeid - legges til Bakkehaugen kirke etter en oppsatt plan.
Fellesrådet leier ut ledig kapasitet.
Majorstuen kirke leies ut i sin helhet. Jfr. Punkt 6.2.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Det er viktig å opprettholde kirkelig nærvær i lokalmiljøet, og å bygge videre på Bakkehaugen
kirkes funksjon som møteplass, både i kirkelig regi og gjennom andre aktørers bruk av bygget. Det
lokale engasjementet som fremheves, er av verdi både for enkeltmennesker, DNK og nærmiljøet,
og understreker kirkens rolle som samfunnsaktør.
Tilgjengelighet er en sentral faktor, som synes å være en viktig tilleggsverdi for dette bygget i BMV
sokn.
5. Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Sofienberg kirke fristilles for
utleie. Det forordnes ikke gudstjenester i Sofienberg kirke, men ikke-forordnede
gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne sted i begrenset grad etter
en oppsatt plan. Jfr. Punkt 6.3.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Vi støtter at det åpnes for noe bruk for menigheten, for å ivareta funksjon som et møtested I
nærmiljøet.
6. Torshov kirke er soknekirke i Torshov og Lilleborg sokn. Etter at Torshov kirke er
rehabilitert, fristilles Lilleborg kirke for utleie. Jfr. Punkt 6.3.3
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Torshov og Lilleborg sokn er et av de mest folkerike i Oslo. Lilleborg kirke har sentral beliggenhet i
forhold til kommunale gårder i området. Ulikhet er en stor utfordring i forbindelse med byens
høyeste andel av kommunale boliger, i et ellers svært attraktivt område i byen. Kirken jobber for å
hindre utenforskap, ved å legge tilrette for aktiviteter som er tilgjengelig for alle.
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I et område med små leiligheter, mange enpersonshusholdninger og mye utskiftning I
befolkningen, er kirken særlig viktig som arena for “livet mellom husene”, for å skape tilhørighet og
styrke gode nærmiljø. Den er en viktig kulturarena i nærmiljøet, med blant annet
teateroppsettninger og dialogkonserter.
Den tydelige diakonale profilen til Lilleborg kirke, som et hellig rom med lav terskel og stort hjerte,
gjør seg gjeldende blant annet som møtested for det Sør-Sudanske miljøet i Oslo-området, Løkka
Ten Sing, Oslo Fagottkor, papirløse og mennesker i sårbare situasjoner.
Vi er bekymret for at denne unike posisjonen ikke kan flyttes og gjenskapes i et annet bygg, og at
kirken i Oslo ved fristilling av Lilleborg vil miste noe verdifult i forhold til sitt diakonale oppdrag.

7. Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Iladalen sokn. Ila kirkeanlegg fungerer som
soknets menighetslokale og kontorlokale.
OBDR, KfiO og menighetsrådet inngår samarbeidsavtale om utleie og bruk av Ila kirke
til bispedømmets særlige satsing på aldersgruppen 18-30 år, ved at Majorstua + flytter
sin aktivitet til Ila kirke. Dette gjøres i samråd med menighetens aktiviteter.
Jfr. Punkt 6. 3.4
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Vi støtter at hverdagskirken i Iladalen opprettholdes, med menighetens egne aktiviteter, i tillegg til
bruk ved andre aktører i nærmiljøet. Dette er et område med mange små leiligheter, og særlig
viktig med felles offentlige rom for å styrke gode nærmiljø.

8. Mortensrud kirke er soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud sokn. Kapellet på Bjørndal
representerer en kirkelig tilstedeværelse og kan benyttes som hverdagskirke. Klemetsrud
kirke fristilles for utleie, men må være tilgjengelig for gravferder og enkelte andre
kirkelige handlinger, blant annet ved at biskopen forordner noen særskilte gudstjenester
i løpet av året. Kirkelig fellesråd står for utleie av ledig kapasitet. Jfr. 6.4.2
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Det synes å være kommet frem til en omforent løsning, vi har ikke kjennskap til diakonale
utfordringer i forbindelse med dette.

9. Høybråten og Stovner er soknekirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn.
Fossum kirke fristilles for utleie for å etablere et diakonalt senter.
Helt enig

Delvis enig
X

Delvis uenig

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig

Kommentarer:
Vi støtter styrking av diakonal innsats i dette området. Foreslåtte aktører (KB, KFUK/M, DNK)
representerer en spennende kombinasjon av kompetanse, på arbeid med utsatte grupper, ungdom
og lokal forankring. Vi understreker viktigheten av at lokal menighet er en likeverdig aktør i et slikt
samarbeid, med sin kjennskap til behov, etablerte relasjoner og eksisterende tiltak.
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10. Furuset er soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirkes status som

soknekirke vil bli vurdert etter at kartleggingsarbeidet for Groruddalen prosti er
fullført
Helt enig

Delvis enig
X

Delvis uenig

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig

Kommentarer:
Vi støtter at det arbeides videre med utvikling og styrking av den diakonale profilen, og mulig
samarbeid, før endelig beslutning tas.
Det forutsettes at lokal menighet er sentrale i denne prosessen, med sin kjennskap til behov,
etablerte relasjoner og eksisterende tiltak.

11. Haugerud er soknekirke i Haugerud og Østre Aker sokn. Østre Akers kirkes
status som soknekirke vil bli vurdert etter at strategiarbeidet «Kirke i
Hovinbyen» er avsluttet.
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
X
eller uenig
Kommentarer:
Vi støtter strategisk tenkning rundt kirkens rolle i utbyggingsområder, hvor etablering og styrking
av gode nærmiljø er særlig viktig.

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen
Spørsmål/kommentarer:
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