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Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd 

Oslo 

Oslo, 31. oktober 2018 

HØRINGSUTTALELSE ANG. KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO 
      
Vi viser til høringsdokumentet Kirkebruksplan for Oslo av 31/8-18 og åpen invitasjon til å avgi 
høringsuttalelse. 
 
Med dette ønsker Frelsesarmeen å avgi uttalelse knyttet til kun et element i planen, nemlig framtidig bruk av 
Fossum kirke (Avsnitt 6.5.2 i høringsdokumentet). Vår uttalelse tar utgangspunkt i tillegget til 
Kirkebruksplanen fra Groruddalen prosti av 4/10-18 der det i omtale av avsnitt 6.5.2 bl.a. står følgende:  
 
"…Fossum kirkes sentrale plassering gir store muligheter for å møte de diakonale utfordringene i nærmiljøet. Menigheten 
ønsker selv å styrke den diakonale profilen som Fossum kirke har. Styringsgruppen har gått i dialog med kirkelige diakonale 
institusjoner om et utvidet og mer formalisert samarbeid i Fossum. Styringsgruppens anbefaling er at Den norske kirke i 
Groruddalen sammen med Kirkens Bymisjon og KFUK-M etablerer et diakonalt senter i Fossum kirke for hele Groruddalen 
prosti. Kirkens Bymisjon driver i dag frivillighetssentral i samarbeid med bydel Stovner i Fossum kirke. Dette arbeidet er tenkt 
videreført. For å gi en slik satsing nødvendig styrke og ressurser, foreslår styringsgruppen at Fossum kirke fristilles som 
soknekirke, og at Kirkelig fellesråd i Oslo inngår leieavtale med Kirkens Bymisjon. Styringsgruppen anbefaler at Den norske 
kirke, Kirkens Bymisjon og KFUK-M er likeverdige samarbeidspartnere i utviklingen av et diakonalt senter i Fossum 
kirke….  
 
Anbefaling/konklusjon: 
Høybråten og Stovner er soknekirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn. Fossum kirke fristilles for utleie 
for å etablere et diakonalt senter." 
 
 
 
Frelsesarmeen ønsker herved å fremme følgende alternative forslag:  
«Fossum kirke fristilles for utleie til Frelsesarmeen for videreføring og videreutvikling av sitt helhetlige 
menighets- og diakoniarbeid.» 

 
 
 
 

http://www.frelsesarmeen.no/
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Dette forslaget begrunnes nedenfor. 
 
1. Kort historikk om Frelsesarmeen på Stovner 
Frelsesarmeen startet sitt arbeid på Stovner i 1975 i lokaler i Stovner Senter. Arbeidet omfattet gudstjenester, 
hverdagsmøter, sang- og musikkgrupper, søndagsskole, speiderarbeid, barneklubb, ungdomsklubb, sosialt 
arbeid blant rusavhengige, andakter på sykehjem og trygdeboliger, sangstund på Stovner Senter og 
oppsøkende arbeid. På det meste var det 60 registrerte medlemmer. I 2004 ble leieavtalen med Stovner 
Senter opphevet og Frelsesarmeen måtte finne et nytt sted å være. Vi fikk da leie i underetasjen i Fossum 
kirke, og har hatt tilhold der fram til i dag. Dette har gitt begrenset plass til aktiviteter og har ført til nedgang 
i virksomheten. 
 
 
2. Utvidet virksomhet fra 2014 
I 2014 ønsket Frelsesarmeen å se på nye muligheter for å utvide sin virksomhet på Stovner, og ny leder i full 
stilling ble ansatt. Arbeidet konsentrerte seg i starten til å bli godt kjent i bydelen, hvilke tilbud som fantes og 
hvilke behov og utfordringer det var blant befolkningen, og dermed hvordan Frelsesarmeen kunne bidra og 
være Et supplement til bydelens arbeid.  
 
Vi startet med å oppsøke Værestedet, en møteplass for mennesker som bor i Stovner senter 14 og 16, drevet 
av bydelens sosialtjeneste. Dette er familier, enslige og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri. 
Her ble vi godt kjent med beboere og ansatte, og var tilstede hver mandag i 2014-2016, bl.a. på byttedager, 
sommerfester, utflukter, juletrefester, høstfester og har hatt med unge gutter på Frelsesarmeens årlige 
fotballcup. Vi er fortsatt på noen av disse aktivitetene. 
 
 
3. Virksomheten i dag 
Barne- og ungdomsklubb 
Barneklubben startet i februar 2015 ut fra et behov for gratis aktiviteter for barn. Hver torsdag ettermiddag 
inviterte vi barn til Fossum kirke til middag, lek, andakt og sang. Oppslutningen økte raskt, og i 2016 ansatte 
vi en barne- og ungdomsarbeider. På grunn av plassproblemer spurte vi om det var mulig å leie Fossum 
kirke andre dager og til andre tider, men det var ikke ledig. Derimot fikk vi låne Stovner Senter 16. På det 
meste har barneklubben hatt 70-80 barn. Derfor ble den delt opp i aldersgrupper som samles til forskjellige 
tider. Pr. i dag har medlemstallet stabilisert seg på ca. 40. De eldste (13-18 år) samles på ungdomsklubb, og 
aldersgruppen 6-12 år på barneklubb. På begge grupper har vi tilbud om mat, andakt, lek, aktiviteter ute og 
inne, fotball, turer og deltakelse på leirer. Vi er tre ansatte og ca. 10 frivillige som er engasjert i disse 
gruppene.  
 
Ferietilbud 
I tillegg til disse ukentlige tilbudene arrangerer vi turer og leirer i skoleferiene, og har hatt gratis fotballskole 
og danseskole i sommerferien. Høsten 2018 har vi startet med konfirmasjonsarbeid, og fire konfirmanter 
som er rekruttert fra barneklubben er med på undervisningsopplegget. 
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Familietilbudet Sammen og Sammen Intro 
De fleste barna og ungdommene vi er i kontakt med er andre generasjons innvandrere med muslimsk 
bakgrunn. Mange av dem er ikke med i organiserte fritidsaktiviteter. Mange kommer fra familier med mange 
barn, med foreldre som ikke er i jobb og dermed har svak økonomi, bor trangt og har språkutfordringer. 
Gjennom barneklubben har vi blitt kjent med mange av disse familiene, og vi har blitt oppsøkt av foreldre 
med spørsmål og uttrykte behov.  
 
På bakgrunn av et behov for møteplasser og nettverk, startet vi med familietilbudet Sammen i august 2018. 
Dette gjør vi i samarbeid med Frelsesarmeens barne- og familievern som har ansatt en person til å drive 
dette i samarbeid med Frelsesarmeens lokale avdeling på Stovner. Vi låner lokaler i Stovner Senter 16 på 
grunn av manglende kapasitet i Fossum kirke. Dette tilbudet er hver tirsdag ettermiddag og består av 
bespisning, lek og varierte aktiviteter, bl.a turer i og utenfor bydelen. Formålet er å gi familier et større 
nettverk, lære norsk og dele livets sorger og gleder. Det kommer 8-10 familier og arbeidet drives av to 
ansatte og to frivillige. I forlengelse av dette arbeidet har vi hver torsdag formiddag Sammen Intro. Dette er 
et tilbud til foreldre som er hjemme på dagtid. Fokuset her er språk, samfunn og kultur. Det gis tilbud om 
norskundervisning, tur på museer, steder der man kan lære om Norge og det norske samfunnet, og det 
inviteres gjester som underviser i ulike temaer. 
 
Kvinnekaféen 
Vi har kvinnekafé, et åpent tilbud for alle kvinner, en gang pr. måned. Målet er at de skal bli kjent med 
hverandre og lære noe av hverandre på tvers av tro, kultur og etnisk bakgrunn. Her kommer det 10-12 
kvinner. Tilbudet er å lage mat, gjøre aktiviteter, dra på kino og teater, og ta opp forskjellige temaer. Dette 
skjer i lokaler i Stovner Senter 16 med én fast leder og en frivillig. 
 
Gudstjenestetilbud 
Vi har formiddagstreff annenhver torsdag. Dette er et tilbud som har pågått kontinuerlig gjennom alle år, og 
det treffer fortsatt sin målgruppe. Det kommer 20-30 personer hver gang, de fleste er eldre. Programmet 
består av kristne sanger, andakt, bevertning, loddsalg og av og til med inviterte gjester. Dette foregår i det 
lille lokalet i underetasjen i Fossum kirke.  
 
En søndag i måneden har vi vår gudstjeneste som vi kaller Storsamling. Denne starter med mat. Deretter er 
det gudstjeneste for store og små. Oppmøtet varierer fra 12 til 45. I tillegg til dette har vi andakter på 
Romsås sykehjem, Stovner sykehjem avd. Oppsal og i Bredtvedt fengsel. Vi er også til stede på Stovner 
Senter med salg av vårt blad Krigsropet hele året og med julegryte i desember. 
 
Videre kan det nevnes at lederen for arbeidet har kontorplass i et av Frelsesarmeens bygg på Grünerløkka. 
Avstanden til Stovner gjør at dette er en utilfredsstillende situasjon. 
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4. Utfordringer knyttet til lokaliteter 
Før ombyggingen i underetasjen i Fossum kirke hadde vi et fast rom vi brukte. Nå leier vi imidlertid på lik 
linje med andre leietakere. Det innebærer at vi må rydde før og etter at vi har brukt det. Vi leier det innerste 
lokalet hver torsdag, og noen mandager og én søndag i måneden leier vi det store lokalet. 
 
Som det fremgår av beskrivelsen over ser vi at tilgangen til egnede lokaler er en stor utfordring når det 
gjelder dagens virksomhet, og det legger klare føringer og begrensninger for oss. Vi har vært på utkikk etter 
egnede lokaler siden 2014, og har jevnlig spurt prester og utleieansvarlige i Fossum kirke om kontorplass og 
større tilgang til lokaler i Fossum kirke til aktivitetene våre. Dette har ikke latt seg gjøre på grunn av lite ledig 
kapasitet. Vi låner lokaler av bydelen i dag, men lever i usikkerhet fordi de på kort varsel kan trenge lokalene 
til eget bruk. Vi har også vært i dialog med bydelen om permanente lokaler, og har sett på noen alternativer, 
men de har ikke vært egnede. 
 
 
5. Planer for virksomheten framover 
Vi arbeider som beskrevet i en omflakkende tilværelse. Vi ser et stort behov for, og har planer om å utvide 
vårt arbeid ytterligere på bakgrunn av de behovene vi har avdekket gjennom de siste fire årene. Blant annet 
ser vi at noen barn og ungdommer har en aggressiv oppførsel både mot hverandre og mot ledere/voksne. 
Vi ønsker å ta tak i dette gjennom å opprette Mentorgrupper, små grupper av unge i ungdomsskolealder 
som møtes jevnlig med en voksen for samtale og veiledning. Vi ønsker også å etablere et Drop-in senter for 
utsatt ungdom. 
 
De to siste årene har det blitt flere og flere personer som samles på kirketrappa ved Fossum kirke. Vi har 
invitert dem inn på kaffe og mat på torsdagene. I det siste har de takket ja og kommet inn. Dette er personer 
som ikke har noe annet samlingssted og som trenger en møteplass. Det er ikke bra for noen, spesielt ikke 
barn, å se dem sitte der, og det er nedverdigende for de det gjelder. 
 
Vi har jevnlig kontakt med boligbrua både i Stovner Senter 16 og Vestlisvingen 196. Utfra hva vi har sett av 
behov i bydelen for gruppen med rus- og psykiatriutfordringer arbeider vi med et samarbeid med 
Frelsesarmeens Rusomsorg. Her er det aktuelt med flere ulike tilbud, som for eksempel: 

 «Stedet»: Et sted man kan komme rusfri som tilbyr fellesskap, aktiviteter, turer m.m. Vi driver i dag 
et slikt tilbud i samarbeid med Oslo kommune hvor konseptet er utviklet for å hjelpe folk videre i 
sine liv etter at de er blitt rusfri. Dette er et nyskapende og spennende konsept Frelsesarmeen også 
driver andre steder i landet. 

 «Jobben»: Et sted man kan få jobb på dagen dersom man møter opp rusfri om morgenen. 
Frelsesarmeen har drevet dette tilbudet i Oslo gjennom mange år, og er et godt utprøvd tiltak med 
god effekt. 

 «Gatefotball»: Frelsesarmeens gatefotball ble etablert i 2005 og er en del av Frelsesarmeens 
rusomsorg. Målgruppen er hjemløse, rusavhengige, og andre marginaliserte grupper. Målet er å 
skape positiv vekst i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger. 
Frelsesarmeen driver Gatefotball over hele landet, og er nasjonal partner med Homeless World Cup 
(HWC) 
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6. Konklusjon 
Med så stor usikkerhet knyttet til lokaliteter og oppholdssted på Stovner, må vi fortsatt ha planene beskrevet 
over på vent. Frelsesarmeen trenger et fast sted med plass og beliggenhet som er tilpasset behovet og den 
virksomheten vi ønsker å drive. I så henseende er Fossum kirke meget godt egnet.  
 
På grunnlag av det som er nevnt over håper vi at Frelsesarmeen kan bli vurdert som en fast leietaker når det 
arbeides videre med planene for bruk av Fossum kirkes lokaler i tilknytning til den nye kirkebruksplanen. 
 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

        (sign) 

 

__________________________    _______________________  

Knut Haugsvær       Tone Lund Georgsen 

Major/Assisterende programsjef     Major/leder Frelsesarmeen Stovner 

Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene 

Tlf: + 47 48891227 

knut.haugsvaer@frelsesarmeen.no 
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