
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:  Gamlebyen og Grønland menighetsråd 

Kontaktperson: Einar Gilje Aarseth 

Epost: giljeeinar@gmail.com 

Telefon: 40224051 

 

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 

  
Kommentarer: 
Vi synes ikke at kirkenes 
framtid I Oslo, skal 
knyttes til en temporær 
visjon, men til å 
istandgjøre kirken til å 
virke med evangeliet I 
Oslo.  
 

 

 

 

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 
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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 
x 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
 

Helt uenig 

  

Kommentarer: 
 
 

 

 

3. Trefoldighetskir
ken tas ut som 
soknekirke i 
Sentrum og St. 
Hanshaugen 
sokn og blir en 
del av 
Domkirken 
sokn. Det 
forordnes 
gudstjenester i 
Trefoldighetskir
ken med en 
kompletterende 
profil til 
Domkirken. 
Domkirken sokn 
– med 
Trefoldighetskir
ken - opprettes 
som eget 
rettssubjekt 
med 
menighetsråd 
og sete i 
Fellesrådet. 
Domprosten gis 
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- sammen med 
domkirkerådet - 
myndighet til å 
videreutvikle 
profilen i 
Trefoldighetskir
ken. 
Domprosten 
står i dialog med 
kirkevergen om 
de økonomiske 
og 
bygningsmessig
e 
rammebetingels
ene. Jfr punkt 
6.1.2 

Helt enig 
x 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
 

Helt 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 
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kapasitet. 
 
Majorstuen 
kirke leies ut i 
sin helhet. Jfr. 
Punkt 6.2.2 

Helt enig 
 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
x 

Helt uenig 

  
Kommentarer: 
Usikker på om en løsning 
med forordning av 
gudstjeneste en gang i 
måneden vil være 
tilstrekkelig til å ta vare 
på en eksisterende 
menighet og også om 
det med slik redusert 
utleie vil generere 
mindre inntekter enn evt 
full utleie. Kontinuerlig 
arbeidsinsatts er det 
som monner og en gang 
I måneden vil ikke 
ivareta det.  
 

 

 

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 
menighetsaktivi
tet kan fortsatt 
finne sted i 
begrenset grad 
etter en oppsatt 
plan. Jfr. Punkt 
6.3.2 

 

Helt enig 
 

Delvis enig 
x 

Delvis uenig 
 

Helt uenig 

  
Kommentarer: 
Usikker på om delvis 
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bruk til menigheten vil 
kunne forringe inntekter 
ved utleie som man ville 
fått ved full utleie. 
 

 

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 
x 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
 

Helt 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 
samarbeidsavtal
e 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 
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aktiviteter.  
Jfr. Punkt 6. 3.4 
 

Helt enig 
 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
x 

Helt uenig 

  
Kommentarer: 
Sammenslåing av 
Majorstua + med 
eksisterende arbeid I 
Fagerborg kunne gitt 
mer inntekter ved at en 
da kunne leid ut hele Ila 
kirke, samt at en kunne 
slått sammen to 
eksisterende 
ungdomsarbeid som 
kunne gitt mer solid 
satsing på 
aldersgruppen. Ila kirke 
opplever vi ikke som 
sentral mtp offentlig 
kommunikasjon for 
ungdom (ikke T-bane 
eller trikk) og heller ikke 
et område hvor ungdom 
vanker naturlig ellers – 
for å handle, henge, 
idrett osv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

  

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 

x 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
 

Helt uenig 

  
Kommentarer: 
Vi mener at et diakonalt 
senter må drives i med 
noe representasjon fra 
Dnk. I senterets styre og 
at en daikon/prest er 
innom regelmessig. Dnk 
bør ikke “out source” 
diaconal virksomhet 
helt.   
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10. Furuset er 
soknekirke i 
Ellingsrud og 
Furuset sokn. 
Ellingsrud 
kirkes status 
som 
soknekirke vil 
bli vurdert 
etter at 
kartleggingsar
beidet for 
Groruddalen 
prosti er 
fullført 

 

Helt enig 

x 

Delvis enig 
 

Delvis uenig 
 

Helt uenig 

  
Kommentarer: 
 
 

 

 

 

11. Haugerud er 

soknekirke i 

Haugerud og 

Østre Aker 

sokn. Østre 

Akers kirkes 

status som 

soknekirke vil 

bli vurdert 

etter at 

strategiarbeid

et «Kirke i 

Hovinbyen» er 

avsluttet.  
 

 

Helt enig 
 

Delvis enig 

x 

Delvis uenig 
 

Helt uenig 

  
Kommentarer: 
Her bør Hovinbyen sees I 
sammenheng med 
utbygningene på Ensjø 
og Valle.  
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12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: 
Vi er opptatt av at det arbeides politisk for at kirker skal kunne bli solgt og tror det er svaret for 
kirkens økonomi i Oslo. Dette arbeidet burde ha blitt påbegynt for lengst.   
 
 

 

 


