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SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO 

 

 
Høringssvar sendes innen 1. november 2018 til kirkebruksplanoslo@kirken.no  
Fristen kan utsettes til 15. november etter søknad. 

 

 
Høringsinstans:  Fagforbundet teoLOgene Oslo bispedømme 

Kontaktperson: Heinke Foertsch, hovedtillitsvalgt 

Epost: Hf348@kirken.no 

Telefon: 97156893 

 

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 
eller uenig       

Mer himmel på jord, nær og tilgjengelig – hvis dette har vært utgangspunkt og mål, hadde en 
måttet gå frem på en annen måte. En ekklesiologisk begrunnet gjennomgang med evt. idédugnad 
burde ligget til grunn for planen. Begrep som å ta ut eller stenge kirker har vært dominerende. Det 
ble oppfattet av ansatte, menigheter og media at ene og alene innsparingsbehov ligger til grunn for 
kirkebruksplanen. Den ekklesiologisk-strategiske tenkning som skal fremme bispedømmets 
målsetting er dårlig kommunisert i kirkebruksplanen, særlig med tanke på kirkens tilstedeværelse i 
Groruddalen. Det er vanskelig å se hvordan kirken skal være nær og tilgjengelig og samtidig avvikle 
soknekirker. Kommentarer: 
 
 

 

 

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 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
 
 

 

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 
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Helt enig 
      

Delvis enig 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Trefoldighet har menighetsansatt prest som må ivaretas. 
 

 

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 
x 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
 
 

 

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 
x 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
 
 

 

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 
x 

Delvis uenig 
 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer:  
 
 

 

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 
x 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
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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 
x 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
 
 

 

 

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 
      

Delvis uenig 
x 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
 
 

 

 

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: 
 
 

 

 

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 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: Kirkens plass som historisk, kulturelt og åndelig sentrum I Hovinbyen bør tas hensyn 
til. Gjenopprettelse av Østre Aker sokn bør vurderes I lys av utbyggingen. Det har dessuten i mange 
år med hell vært satset på kultur, noe som bør verdsettes. 
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12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: Basert på en rundspørring blant våre medlemmer ønsker vi å formidle 
følgende: 
De ansatte, særlig i de menighetene som er berørt av endringsforslag, opplever å stå i en vanskelig 
posisjon. Det har skapt et enormt arbeidspress for prestene å måtte kjempe for «sin» kirke 
samtidig som all annen kirkelig aktivitet skal ivaretas. Det er svært krevende for stabene og det 
skaper grobunn for mistrivsel i stab og menighet å jobbe uten å vite framtiden for verken soknets 
kirker eller ansatte-ressurser. Mange har opplevd å stå i en lojalitetskonflikt mellom menighet og 
kirkebruksplanens forslag. 
Det oppleves en synkende grad av tillit til kirkeverge og styringsgruppe blant stab og menighet. Det 
er hovedsakelig de lokalt ansatte som har måttet bruke mye energi på å imøtekomme folks 
reaksjoner og uro, noe som igjen forsterker de ansattes egen uro og frustrasjon. Det savnes oftere 
og tettere informasjon og støtte til ansatte underveis i prosessen.  
Prestene opplever å måtte forsvare KfiO sine behov for innsparing, i og med at presten ofte blir 
menighetens talsperson i lokalmiljøet.  
Kirkebruksplanen har generelt skapt mye arbeid for prestene i de berørte menighetene. En er bl.a. 
bekymret for utleieplaner – hvem skal administrere dette når KfiO stadig kutter stillinger? Prestene 
bruker allerede mye tid til KfiO-oppgaver (kirketjeneroppgaver, administrasjon m.m.).  
Vi har forståelse for grepene som er foreslått for Domprostiet og Nordre Aker prosti der kirkene 
ligger tett. Forslagene for Groruddalen prosti bør det jobbes mer med ut fra en mindre økonomisk 
og mer ekklesiologisk styrt tankegang, inkludert spørsmålet om hva som skjer med 
menighetsarbeidet og eksisterende satsinger i kirker der det foreslås at organisasjoner overtar 
driften. En slik prosess bør ledes på en gjennomtenkt måte og med ivaretakelse av nåværende 
stab. 
 

 

 


