SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO
Dette er første del av høringen om bruk av kirkene i Oslo. Styringsgruppen arbeider videre
med andre del som omhandler Groruddalen prosti. Vi vil komme tilbake med en nærmere
framdriftsplan for denne prosessen.
Høringssvar på denne første delen sendes innen 1. november 2018 til oslo.bispedomme@kirken.no

Høringsinstans:
Kontaktperson:
Epost:
Telefon:

Paulus og Sofienberg menighet

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
x
Kommentarer:
I pkt 1.1. I planen formuleres spørsmålet hvordan kirka i Oslo svarer på de endringene som vil
komme I årene framover, med henblikk på strategi og økonomi.
Det framlagte høringsdokumentet er vesentlig moderert I forhold til styringsgruppas rapport som
ble presentert I april.
Det er fint at innspill fra menighetene er blitt tatt på alvor I høringsdokumentet.
Vi ser likevel med bekymring på at høringsdokumentet er såpass utvannet at det blir nødvendig å ta
ytterligere grep om 2-4 år.
Vår oppfordring er at besluttende organer er modige og foretar nødvendige grep.
Vi ser på som litt uverdig at vi skal peke på andre kirkeanlegg som bør fristilles eller omdisponeres.
Vi oppfordrer også OBDR og KfiO til å se på byrdefordelingen øst/vest I byen. Flere av de berørte
menigheten vil dersom planen blir vedtatt miste nødvendige utleieinntekter.
Punkt 7.2 Kirkebruksplan for utbyggingsområdene.
Den nye Hovinbyen vil, etter prognosene få en befolkning på størrelse med Drammen og har ikke
egnet kirkebygg. Paulus og Sofienberg menighet vil foreslå at det utredes om man kunne lage et
multi-religiøst senter i Hovinbyen.
Ett anlegg, hvor for eksempel protestanter og katolikker, muslimer, hinduer og humanetikere har
rom i samme hus.

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
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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:

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
x

Kommentarer:
Paulus og Sofienberg menighet kan si oss delvis enig i planen under forutsetning av at Sofienberg
kirke videreutvikles, ikke fristilles, til en byomfattende spesialkirke for klassisk basert
musikkutøvelse og undervisning. Kirken til en kulturarena med fire hovedpilarer:
- Sofie – orgelundervisning for barn
- Innspillingssted for musikk
- Konsertvirksomhet
- Øvingslokale
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Det betyr blant annet at Sofienbergkorets virksomhet fortsetter med øvelser og konserter. Det
lokale musikklivet har lange tradisjoner i kirken og det er naturlig at dette fortsetter.
Konsertvirksomhet og andre arrangementer gjennomføres som planlagt.

Kirken fortsetter å være et vigslet rom og kan brukes til kirkelige handlinger når rommet er ledig.
Sofienberg kirke brukes til kirkelige handlinger, ikke-forordnede gudstjenester, vigsler og gravferd.
En del vigsler for våren og sommeren 2019 er allerede planlagt.
Bruken av Sofienberg kirke administreres av Paulus og Sofienberg menighet. Menigheten har den
beste kompetansen når det gjelder Sofienberg kirkes fasiliteter og aktiviteter. Det enkleste er å
bestyre kirken med de ansvarlige i umiddelbar nærhet. Lokal organisering gjør det lett å ha oversikt
over når kirken er ledig for kirkelige handlinger som gravferd, vigsel eller kveldsgudstjenester.
Skal Sofienberg omgjøres til spesialkirke for klassisk musikk er det viktig at menigheten får beholde,
og helst styrke både kantorressursene og administrasjonsstillingene for å administrere dette lokalt.
Kirkevergen har uttalt at det noen steder må satses litt ekstra, og det er nødvendig at det vi får
økonomiske rammer til en kirkemusikalsk satsing.

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
x
Kommentarer:

Delvis enig

Delvis uenig

Helt uenig

Hverken enig
eller uenig

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:
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9. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen
Spørsmål/kommentarer:
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