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Ellingsrud den 28 okt 2018 

Til:  Oslo bispedømmeråd og kirkelig fellesråd i Oslo   

 

Først av alt vil vi sende vår kjærlighetshilsen til dere i Jesus Kristus! 

Med tanke på de forandringene dere har planlagt for Ellingsrud kirke, så vil vi sende dere våre 

forslag til saken. 

Levende Vann Menighet ble grunnlagt i 10.10.2004 med bare 14 personer. Vi hadde 

gudstjenester i hjemmet til vår daværende forstander, pastor Trần Hoà Nhã. I 2009 vokste vår 

menighet til over 40 personer, og dermed var det ikke lenger plass til å ha møter i pastor 

Trầns hjem. Vi er takknemlige til Gud og Ellingsrud kirke (hadde ikke slått sammen med 

Furuset kirke enda) som åpnet dørene sine for oss på den tiden. Vi har fått leie hos dem i 9 år 

nå. Vår menighet har for tiden 120 offisielle medlemmer.  

For øyeblikket bruker vi Ellingsrud kirkelokalet sju ganger i uka: 

 Fra mandag til lørdag: morgenbønn kl. 09.00-10.00 med gjennomsnittlig 4 personer. 

 Onsdag kveld: Dansegruppe/leksehjelp/bandøving og annet aktivitet for ungdommer 

kl. 18.00-21.00 med gjennomsnittlig 10-15 ungdommer.  

 Fredag kveld kl. 17.00-21.00:  

o Ungdomsmøte (hver oddetallsuke m/20-25 ungdommer) 

o Lovsangsband øving (hver partallsuke m/10-12 pers.) 

o Bønnemøte hver oddetallsuke m/15-20 pers (Skjer parallelt med ungdomsmøte 

i et annet rom).  

o Bibelstudie (hver partallsuke m/10-15 pers.) 

 En gang hver måned: Kvinnemøte m/18-22 kvinner 

 Søndag: 

o Søndagsskole for voksne kl.14.00-15.00 m/ 18 personer 

o Kl. 15.00-20.00: Gudstjeneste, søndagsskole for barn (7 til 13 år), 

søndagsskole for småbarn (6 år og under) og fellesmåltid etter gudstjenesten 

(til sammen 60-70 personer gjennomsnittlig). 

o Første søndag hver måned har vi to gudstjenester som skjer parallelt med 

hverandre (en vietnamesisktalende og en norsktalende gudstjeneste) 

Med dette ser vi at vi har rundt 700 besøker i kirkelokalet per måned. Og her har vi ikke tellet 

med mannsmøter som skjer av og til i kirkelokalet. Hvis vi ser på et helt år har vi 

gjennomsnittlig 8000 besøkende. Da er ikke spesielle dager som kirke høytider, konferanser 

og konserter inkludert. På slike dager er det ofte over 150 mennesker som deltar. I tillegg har 

vi overnattingsdager for barn en gang i år hvor det er mellom 25-30 pers. 

Vår menighet er sammenvevd av mange nasjonaliteter og kulturer: Vietnam, Norge, Iran, 

Kurdistan, Palestina, Pakistan, Sri Lanka, m.fl. På grunn av vår mangfoldige forsamling feirer 

vi gudstjeneste alltid på to språk: vietnamesisk og norsk og ungdomsmøter skjer på norsk 

Dette er bevis på at Ellingsrud kirke er aldri tom, og antall besøkende er høy. 
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Igjen er vi takknemlig for Gud og Ellingsrud-Furuset kirke som har latt oss leie kirkelokalet 

alle disse årene. Dere har utført det Jesus sa: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk 

(Matt. 21:13, Luk. 19:46). 

14.06.1981 ble Ellingsrud kirke innviet til Gud for å være et sted av tilbedelse av Gud og et 

bønnens hus for alle folk, men nå hører vi at dere har andre planer for kirkelokalet? Er det 

sånn at vi ikke kan bruke kirkelokalet fordi vi ikke er en del av Den Norske Kirken, selv om 

antallet av mennesker som faktisk bruker kirken er høy (som nevnt over)? Derfor har vi valgt 

å sende dette brevet så dere kan tenke grundig gjennom før dere tar en beslutning. 

Kirkelokalet kan brukes enda mer enn nå: 

- Vi har lenge hatt en drøm om å ha norskkurs med tanke på antallet av utlendinger i 

Ellingsrud, Karihaugen og Furuset områdene.  

- Vi ønsker å ha et eget rom for ungdommen, siden ungdomsgruppen vår er over 20 (og 

vokser fortsatt). Vi har allerede presentert denne ideen for Ellingsrud og Furuset kirke 

(se vedlegg). 

- Vi drømmer også om at kirkens dører kan være åpent oftere i uka, så at trengende kan 

komme uten å måtte ”bestille” time først. 

- Vi trenger kontorrom. 

- Vi vet at mange andre migrant menigheter trenger møtelokaler,  

Og kirkelokalet hadde vært ideelt for slikt. 

Vi håper dere vil ta i betraktning det vi har presentert her når dere tar en beslutning angående 

Ellingsrud kirke, så at dette bygget kan bli brukt til det målet det ble bygget for; nemlig å  

være et bønnehus for alle folk. 

Gud velsigner dere! 
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