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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:  Klemetsrud og Mortensrud menighet 

Kontaktperson: Bjørgulv Bjåen (menighetsrådsleder) 

Epost: bbjaen@yahoo.no 

Telefon: 45025293 

 

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: 
Vi mener det bør legges større vekt på de lokale menigheters betydning og behov like mye som 
bispedømmets strategiske målsettinger.  
 

 

 

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 
x 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Lovisenberg kirke skårer så lavt på både lokaler og innhold, at den bør sterkt vurderes og tas ut av 
bruk.  
 

 

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 
x 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
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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 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Vi har vanskelig for å se at én gudstjeneste i måneden i Bakkehaugen kirke er særlig tjenlig for 
menigheten og nærmiljøet.  
 

 

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 
x 

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 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Vi er spørrende til hvor store resultater man har fått ut av denne satsingen på aldersgruppen 18-30 
år, kalt Majorstua +. Denne aldersgruppen er viktig, men den bør drives av soknene, 
organisasjonene og andre menigheter med visjoner og evner til å få til et slikt arbeid. Vi har ikke tro 
på at bispedømmet som sådan skal stå for en slik satsing. Dersom denne satsingen likevel skal 
fortsette, bør den uansett flyttes fra Majorstua kirke til en annen egnet kirke i bispedømmet. 
 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

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 
x 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Vi støtter forslaget knyttet til bruken av kapellet på Bjørndal og Klemetsrud kirke. Vi er derimot 
uenig i siste setning i forslaget som sier at Kirkelig fellesråd står for utleie av ledig kapasitet. Siden 
kirken fortsatt vil brukes til enkelte gudstjenester, samt kirkelige handlinger, vil det lokale sokn ha 
det praktiske ansvar for utleien og tilsynet med Klemetsrud kirke. Da er et også rett at soknet de 
facto står for utleien.  
I tillegg er tilliten til regnskapsavdelingen i KFIO sterkt svekket på grunn av rot med mange 
menigheters regnskap, inkl. vår menighet gjennom flere år. På tross av utskiftninger i personalet 
har 14 menigheter ennå ikke fått et revidert regnskap for 2017 (i tillegg til feil fra tidligere år). 
 

 

 

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 
x 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Fossum kirke bør og kunne leies ut til migrantmenighet(er) eller andre kristne trossamfunn. 
 

 

 

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 
x 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Vi mener at Ellingsrud kirke så snart som mulig bør fristilles til utleie for andre kristne menigheter. 
 

 

 

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       
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Kommentarer: 
Inntil strategiarbeidet “Kirke I Hovindbyen” er avsluttet og utbyggingsprosjektene er gjennomført, 
bør det vurderes å ta Østre Aker kirke ut av bruk som gudstjenestekirke. Kirken bør leies ut til 
andre menigheter. 
 

 

 

 

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: 
Vi synes det er vanskelig å forstå at Maridalen kirke og Sørkedalen kirke opprettholdes som 
soknekirker når menigheter med mye større medlemstall fristilles. Disse to kirker er 
sammenlignbare med Klemetsrud kirke i beliggenhet. Også medlemstallet er nokså likt med 
«gamle» Klemetsrud sokn før utbyggingen på Bjørndal. Vi mener derfor at disse to kirker bør tas ut 
av bruk. 
 

 

 


