
Respons på høringsdokument til kirkeplanen for Groruddalen prosti 

 

Ellingsrud og Furuset menighet har mottatt høringsdokument av 4.10.2018 med stor interesse. Vi er 

glade for at Styringsgruppa har tatt menighetens innspill til etterretning, og er særlig takknemlige for 

at våre ønsker om mulig samarbeid med Kirkens Bymisjon eller KFUK/M Forandringshuset tas med til 

videre vurdering. Videre er vi glade for at Styringsgruppa ser at Ellingsruds kirkes beliggenhet og 

sosiale demografi til sammen utgjør både en utfordring og en mulighet. Vi er enige med 

Styringsruppa om at det er potensiale for å videreutvikle den diakonale satsningen lokalt, og er enige 

i at det i tiden fremover blir viktig å utvikle gode og robuste samarbeidsstrukturer med en eventuell 

samarbeidspartner. Vi opplever at Styringsgruppa har sett at kirkene i Groruddalen på mange vis er 

nyskapende i sin måte å være kirke på: Her er kirken en av mange forskjellige religiøse aktører, og i 

disse lokalsamfunnene skapes og formes det nye Norge. Vår ekklesiologi preges av nærvær, åpenhet 

og gjestfrihet: Her skapes felles arenaer og møtepunkt på tvers av sosial, kulturell og religiøs 

bakgrunn, og sammen bygger vi samfunn preget av dialog, samarbeid og respekt for hverandres 

egenart og bakgrunn. Kirkene i Groruddalen er åpne for alle, inkludert det flerkulturelle og 

flerreligiøse Norge. Arbeidet som foregår i våre kirker lar seg vanskelig fanges opp av statistikker om 

kirketilhørighet og medlemskap, men må sees som teologisk nybrottsarbeid. Dette er vi er stolte av å 

ta del i. Vi vil fortsette å utvikle og formes, slik at vi kan forbli en ressurs for menneskene som bor 

her. Vi ønsker å fortsette å være folkekirke – både på Ellingsrud og på Furuset! 

Derfor er det viktig for oss å hente fram deler av redegjørelsen vi la fram for Styringsgruppa i juni 

2018. Her skrev vi: 

«Hva er umistelig for kirka på Ellingsrud? […] Eksempler på hva vi opplever som umistelig, er: 

 - gudstjenester (derunder også dåp): En kirke feirer gudstjenester. Vi er åpne for å etablere 

en gudstjenesteturnus med gudstjenester annenhver søndag i henholdsvis Ellingsrud og 

Furuset kirker. Dette vil være et besparende tiltak. 

- gravferd: Ellingsrud kirke benyttes i liten grad til gravferd, men når det skjer så er det svært 

tydelig at det er viktig for de pårørende samt lokalsamfunner at gravferden nettopp finner 

sted der. Her har også det religionsdialogiske arbeidet som gjøres lokalt, vist seg å være  

viktig. I Ellingsrud menighet møtes folk på tvers av tro og kulturbakgrunn, og det er kirken 

som fasiliterer disse møtene. 

- diakonalt arbeid/Værestedet: Det er en godt innarbeidet rytme at Ellingsrud kirke åpner 

dørene for mennesker som ønsker å spise middag sammen med andre annenhver mandag. 

Dette tiltaket er særlig viktig for beboere i lokalsamfunnet som av ulike grunner har falt 

utenfor det ordinære samfunnet, og Værestedet er et av få arenaer som er åpne for disse.  

- barne- og ungdomsarbeid: Babysang, barnearbeid, konfirmasjonsundervisning og 

ledertrening, skolegudstjenester og barnehagesang er menighetens primære møtepunkt 

med familiene og ungdommene på Ellingsrud, og uten denne kontakten kan vi ikke regne 

med at barn og unge får tilknytning eller opplæring i den troen mange av dem er døpt til.»  

I det videre arbeidet med Kirkebruksplanen, ønsker vi å understreke nettopp viktigheten av å ivareta 

det som for menigheten er umistelig, slik at dette videreføres i størst mulig grad. Vi er enige med 

Styringsgruppa om at et samarbeid med diakonale organisasjoner kan bidra til en vitalisering av 

kirken og et løft for Ellingsrudområdet. Vi har imidlertidig aldri ment at Ellingsrud kirke skal omgjøres 

til et diakonalt senter uten andre kirkelige aktiviteter. Den må være både soknekirke – og folkekirke – 

for alle som bor på Ellingsrud, i tillegg til diakonalt senter. Vi ser for oss et nært samarbeid med 

avklarte strukturer, slik Styringsruppa foreslår, og vi er av den oppfatning at en vellykket diakonal 



satsning er avhengig av nettopp gode samarbeidsstrukturer mellom menighet og organisasjon og 

lokalsamfunn. For at vi skal kunne lykkes med å vitalisere et diakonalt arbeid på Ellingsrud må vi ha 

forutsigbarhet, og da må vi ha en forsikring om at Ellingsrud og Furuset kirker forblir soknekirker i 

Ellingsrud og Furuset sokn.  

 

Med dette håper vi at vi har klargjort våre ønsker om veien videre for Ellingsrud kirke. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Knut Roar Norlund, daglig leder  

på vegne av Ellingsrud og Furuset menighet 


