
1 

 

SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO 

 

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

 

 
Høringsinstans:  Forum for samarbeid og inkludering blant menighetene i Groruddalen 

Kontaktperson: Ole Kristian Sand 

Epost: os256@kirken.no 

Telefon: 92683660 

 

1. Målet med en plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. Gi deres 
vurdering. 

Helt enig 
      

Delvis enig 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: MER HIMMEL PÅ JORD. Kirken i Oslo bispedømme – levende, nær og tilgjengelig – 
med Jesus Kristus i sentrum». Det er en flott visjon som Forumet deler. Vi er kirke i Groruddalen og 
vil på overordnet nivå få stadfeste at: Å dekke åndelige og diakonale behov i Groruddalen kan ikke 
skape økonomi for Dnk, men slik vi ser det, er det det som må til om Dnk skal fortsette sitt virke i 
dalen.  
 
I og med at befolkningen på 140 000, har en innvandrerandel på over 50% hvorav mange er 
kristne, er Dnk’s framtid også å finne blant disse. Første generasjon kristne innvandrere trenger sin 
migrantmenighet med hjemlandsspråk og -kultur. Alle migrantmenighetene i Forumet huses av 
Dnk i Groruddalen. Migrantmenighetene har omtrent like mange deltagere på sine gudstjenester 
som Dnk i Groruddalen på en vanlig søndag. Slik er migrantmenighetene med på å gjennomføre 
kirkens oppdrag i: å vekke og nære det kristelige liv i sognene.  
 
«Ved at dere gir oss husrom, får dere tilgang på våre barn og unge som vokser opp og vil ha sitt 
kristne trosliv på norsk» sitat av Betty Kim Nguyen Le (pastor i Levende vann). Også pastor 
Sebastian Anthonystallin påpeker behovene blant barn og unge som grunnlag for økt/bedre 
samarbeid mellom Dnk og migrantmenighetene framover. 
 
Skal dette lykkes framover, trenger vi alle kirkebyggene i Groruddalen. 

 

 

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 
eller uenig       

Kommentarer: 
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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 
eller uenig       

Kommentarer: 
 
 

 

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 
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 
      

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 
      

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 
      

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 
      

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 
 

Helt uenig 
 x 

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: Fossum er den kirken i Groruddalen som huser flest Migrantmenigheter og –
grupper (Åpen himmel kirke, International Church of Glory, Den etiopiske kristne ungdomsklubben 
og ledelse- og bønnemøtene til det tamilske pastor felleskapet, som samler 17 pastorer fra ulike 
tamilske menigheter). Migrantsatsningen har sitt sentrum her og har utviklet en gudstjenesteform 
som er flerkulturell, dette 7-årige arbeidet har ført til at det lokale gudstjenestefelleskapet i 
Fossum er blitt pan-kristent. Dette må utvikles videre.  
 
Langt på vei er Fossum alt en flerkulturell kirke, noe vi mener at den heller bør bli enn et diakonalt 
senter. En slik flerkulturell kirke vil kunne spesialisere seg på å dekke både de åndelige og 
diakonale behovene i den lokale flerkulturelle befolkningen, dermed er det nærliggende at 
senteret driftes i regi av HFS og prostiet. Fossum kirke kan rendyrkes til dette formålet, slik at 
andre mer tradisjonelle menighetsaktivitetene kan flyttes til de to andre kirkene i sognet, for å gi 
plass til mer satsning på det flerkulturelle. Det vurderes om det er rom for utleie i enda større grad, 
både til eksisterende grupper og til nye, det er også behov for tilgang til kontorer og samtalerom. 
Tanken er at de migrantgrupper og -menigheter som har sitt husrom i Fossum også går inn i et 
felles barne- og ungdomsarbeid sammen med HFS.  
 
Fossum kirke ligger også i et av Oslos mest fattige områder, forumet peker på at alle menigheter i 
forumet driver diakoni, men behovene rundt Fossum er så store at alle gode krefter må dra 
sammen, derfor foreslår vi at det gode samarbeidet med Kirkens bymisjon videreføres på dagens 
nivå, men med en klarere leieavtale i kjelleren i Fossum (mandag 0800- fredag 1600).  
 
Forumet vil påpeke at det er mange gode aktører som kan være med og lindre nød, men det er kun 
vi som kirker som kan vekke og nære det kristne livet på våre respektive plasser – Vi ser en klar 
sammenheng mellom det vi er som kirke i gudstjenestelivet og det vi gjør som kirke ut imot de 
nødstilte.  
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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 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
 x 

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: Ellingsrud kirke huser alt den vietnamesiske Levende vann menigheten som har et 
stort og omfattende arbeid: morgenbønn hver dag. Dansegruppe/leksehjelp/bandøving og annen 
aktivitet for ungdommer onsdagskveldene. Ungdomsmøte fredager hver oddetallsuke og 
Lovsangsbandøving fredager hver partallsuke. Bønnemøte hver fredag oddetallsuke og Bibelstudie 
hver fredag i partallsukene. Månedlige kvinnemøter. Ukentlig gudstjeneste og tre søndagsskoler:  
en for småbarn, en for barn og en for voksen, med fellesmåltid etter gudstjenesten. En gang i 
måneden er det to gudstjenester parallelt - en på norsk og en på vietnamesisk. 
 
Levende vann har foreslått et tetter samarbeid med EF rundt behovene blant ungdom i 
lokalbefolkningen, jf brev av 13.2.18. om å pusse opp kjelleren for å gjøre denne bedre i stand til å 
huse flere unge. Ungdomsmiljøet blant unge annen generasjons nordmenn er tøft, mange vokser 
også opp i hjem uten en god farsfigur. I et slikt samarbeid vil noe av denne nøden imøtekommes, 
samtidig som EF kommer ut i denne delen av befolkningen og på sikt kan skaffe seg et 
rekrutteringsgrunnlag. 

 

 

 

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 
x 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: Vi anerkjenner at Hovinbyen vil vokse fram rundt denne kirken. I denne kirken 
holder den persiske menigheten sine ukentlige bønnemøter og gudstjenester. Det vil være en god 
signaleffekt for alle nye som flytter inn i Hovinbyen at det er en kirke med en flerkulturell 
migrantmenighet på stedet.  
 
I og med at vi ser noe mer potensial i denne kirken, kan den også vurderes leid ut til migrantgruppe 
eller –menighet til. Den persiske menigheten har behov for noe mer plass og kontor, og imøteser 
nye aktører. Samarbeidet må knyttes til lokalmenigheten med siktemål om et felles barne- og 
ungdomsarbeid.  
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12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: Representanten fra migrantmenighetene vil poengtere viktigheten av 
kirkene som signalbygg i Groruddalen. Dette er en dal med mye tro, tydelig tro og stolt tro. Vi som 
kirke må ta vår plass og finne vår rolle inn i denne nye tiden. Det vil være en fallitterklæring om 
Den norske kirke skulle trekke seg ut av flere av kirkene i dalen og overlate dem til andre aktører. 
Det er i Groruddalen det skjer, her kommer alle de demografiske endringene først og det er her 
Dnk må lære seg å være kirke for en ny folkekirkelighet – den mangfoldige.  
 
Derfor bør Dnk i Groruddalen, som ifølge SSB bare vil bli mer flerkulturell, etter vårt syn utvikles en 
egen strategi for dette feltet, der alle kirker i dalen huser minst en migrantmenighet, med siktemål 
om noe felles barne- og ungdomsarbeid lokalt.  
 
Forumet består av representanter fra tre av sognene i Dnk Groruddalen og 10 migrantmenigheter, 
for oversikt over disse se vedlegg.  
 
Dette høringssvaret er jobbet fram i vårt Forum 31.10.18 og sendes inn på vegne av følgende 
representanter: 
Betty Kim Nguyen Le pastor i Levende vann vietnamesiske menighet i Ellingsrud kirke 
Antoone-Marie Saidi pastor i Åpen himmel kongolesisk menighet i Fossum kirke 
Joseph Hickson Gyedu pastor i International church of Glory Ghanesisk menighet i Fossum kirke 
Mengstab Hagos pastor i Den Eritreiske Evangelisk Lutherske kirke i Norge i Haugerud kirke 
Stephen Crus pastor i Tamil Grace Evangelical Church i Furuset kirke 
Isaac Agyemang pastor i ghanesiske Presbyterian-Methodist Church i Stovner kirke 
Jahan Binai-Faal og Nasrin Afrakhtet pastorpar i den persiske menigheten i Østre Aker kirke  
Kwame Appiah-Kubi leder i den ghanesiske Presbyterian Church i Høybråten Kirke 
Sebastian Anthonystallin pastor i den tamilske Talsmannen Baptist Kirke i Romsås kirke (denne 
menighetene har en tilleggsuttalelse se vedlegg 2)  
 

 


