SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO
Høringssvar sendes innen 1. november 2018 til kirkebruksplanoslo@kirken.no
Fristen kan utsettes til 15. november etter søknad.

Høringsinstans:
Kontaktperson:
Epost:
Telefon:

NMS (Det Norske Misjonsselskap)
Rolf Arne Tjøstheim
rolft@nms.no
40406017

1. Målet med en plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. Gi deres
vurdering.
Helt enig
Delvis enig
Delvis uenig
Helt uenig
Hverken enig
eller uenig
Kommentarer:

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:

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:
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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
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

Hverken enig
eller uenig

Kommentarer:

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

Hverken enig
eller uenig

Kommentarer:

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

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig

Kommentarer:

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen
Spørsmål/kommentarer:
Vi anser det ikke slik at NMS har i oppgave å svare på de foregående spørsmålsstillinger, men
ønsker å gi følgende kommentar til styringsgruppen:
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Samarbeid mellom Oslo International Church (OIC) og Bakkehaugen, Majorstuen og
Vestre Aker menighet (BMV-menighet).
NMS ønsker sterkt at samarbeidet mellom Oslo International Church og BMV-menighet
fortsetter med økt samhandling mellom Dnk’s arbeid og gudstjenesteliv i Bakkehaugen
kirke og OIC’s arbeid. OIC har opplevd god vekst etter at menigheten flyttet til
Bakkehaugen kirke. OIC har en god opplevelse av samarbeidet med lokalmenigheten i
Bakkehaugen. OIC er ulik de fleste migrantmenigheter i Oslo, med at den er tettere på Den
norske kirke og har fra starten hatt som intensjon å være en økumenisk menighet i
rammen av Dnk. Av ulike årsaker har vi aldri kommet i mål med en slik avtale mellom OIC,
NMS, Oslo bispedømme og en lokal menighet. Kanskje tiden nå er inne til å få på plass en
slik avtale.
Uansett er OIC en menighet med god samhandling med Bakkehaugen og det ligger et godt
grunnlag for ytterligere samarbeid i tiden som kommer. Samarbeidet går på bl.a.
integrering og inkludering, informasjon og invitasjon til hverandres gudstjenester og
aktiviteter. Videre går det på å lære av hverandre og at OIC er en ressurs for BMVmenighet i bl.a involvering av frivillige, givertjeneste og sang/musikkliv.
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