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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:  Prost Groruddalen  

Kontaktperson: Øyvind Stabrun  

Epost: OS293@kirken.no 

Telefon: 48868728 

 

1. Målet med en plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. Gi deres 
vurdering. 

Helt enig 
       X 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
I tillegg er det viktig at en strategi for Oslokirken handler om mer enn kun effektivisering av bruken 
av kirkebyggene. En strategi må handle om hvordan nå oppsatte mål og hvordan lage en strategi 
for finansieringen for å nå disse målene. Hvordan kirken i Oslo er organisert er også avgjørende for 
hvor handlekraftig den vil være i fremtiden. Dagens organisering av Den norske kirke er muligens 
den største trusselen mot å oppnå våre mål og klare å være en handlekraftig kirke for fremtiden. 
Den interne dragkampen mellom fellesråd og bispedømmeråd er en enorm energilekkasje for 
kirken og gjør oss handlingslammet og utmattet. Og mangel på tillit til hverandre i de to linjene, er 
en enormt krevende situasjon for kirken å befinne seg i. Prosessen med Kirkebruksplan i Oslo er et 
eksempel på nettopp dette.  
 
Soknegrenser og sammenslåing av sokn burde muligens vært en del av arbeidet med 
Kirkebruksplanen. Det henger uløselig sammen, da et sokn må ha et kirkebygg og effektivisering av 
arbeidet og en gjennomgang av gudstjenestetilbud ville vært annerledes om man også hadde 
soknegrenser som en del av reformen som er satt i gang. I tillegg er det blitt et demokratisk 
problem i Oslo-kirken, at Groruddalen prosti med sine 5 sogn, har mistet 7 stemmer i Fellesrådet 
etter sammenslåingen for 5 år siden. Små sogn som Maridalen og Sørkedalen med et 
befolkningsgrunnlag på omlag 600 og 700 har lik stemme som Grorud sokn som representerer 
33 000 mennesker og Høybråten og Fossum sogn som representerer 35 000 mennesker. Før neste 
valg, som allerede er i 2019, bør det finnes løsninger på dette. Enten at de store soknene i Oslo får 
dobbelt stemme eller 2 representanter hver i Fellesrådet.  
 
I Groruddalen prosti etterlyses det innsikt i de økonomiske gevinstene kirken satt igjen med etter 
sammenslåingen av soknene i prostiet. Det var en omfattende prosess for menighetene å gå 
igjennom og man savner å få se effekten av de tiltakene man bidro til å løse. Tilsvarende er det en 
svakhet ved det utsendte høringsnotatet at det ikke foreligger noen økonomisk kalkyle ved de 
tiltakene som er foreslått gjennomført. Da en del av målsettingen med Kirkebruksplanen var å 
redusere utgiftene og øke inntektene til KFIO, burde også dette vært en del av 
vurderingsgrunnlaget i høringen.  
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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 
       X 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Det er ingen grunn til å ikke ta imot tilbudet om et samarbeid med Stiftelsen Diakonissehuset om 
Lovisenberg kirke. Den norske er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne opprettholde 
og videreutvikle folkekirken.  
 

 

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: 
For at denne løsningen skal bli vellykket, er det avgjørende at det settes av midler i budsjettet til å 
utvikle konseptet knyttet til den nye Domkirkesatsingen med to kirkebygg som skal komplimentere 
hverandre. Det er viktig at arbeidet i Domkirken ikke blir skadelidende av denne utvidelsen. 
Domkirken er på mange måter DnK nasjonale “utstillingsvindu”. Det er en fare for at staben blir 
dratt i to retninger og blir forpliktet på å fylle to kirker med innhold.   
 

 

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 
         X 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Det høres ut som en halvveis løsning. Enten må man satse 100 % på en løsning man har tro på eller 
endre bruk, eventuelt leie ut.  
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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 
      

Delvis enig 
       X 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Romano Kher som i dag leier Gamlebyen kirke, kunne få tilbud om Ila kirke og Majorstua + flyttes 
til Lilleborg. Ila kirke har parkeringsmuligheter, som Romano Kher er avhengig av, det har ikke 
Lilleborg kirke. Lilleborg ligger lett tilgjengelig i forhold til offentlig kommunikasjon, samt at det 
ligger enda nærmere det populære Grünerløkka, som kanskje er av noe betydning for målgruppen.  
 

 

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: 
Se kommentar pkt 6.  

 

 

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 
      X 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
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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 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Det må være en betingelse at dette er i samarbeid med Den norske kirke, slik det fremgår av 
høringsnotatet. Det utarbeides en plan og en plattform for hvordan samarbeidet skal forankres. De 
økonomiske investeringene som menigheten har investert i kjelleretasjen må kompenseres, samt 
tap av leieinntekter. Det må utarbeides en plan for menighetens ivaretagelse av Stovner/Fossum 
området og deres mulige bruk av Fossum kirke. Det må også være overgangsordninger for å gi 
menigheten mulighet til å flytte en del av den aktiviteten som skjer i Fossum kirke. Det er brukt 5 
år på å etablere et gudstjenestefellesskap som gjenspeiler demografien i området. Dette kan stå i 
fare for å gå i oppløsning ved at gudstjenesten flyttes til Stovner kirke. Det kan være en løsning å gi 
dette tilbudet noe tid til å reetablere seg. En del av de diakonale tilbudene som menigheten driver i 
Fossum kirke i dag bør vurderes til å kunne videreføres i et samarbeid med KFUM/K og Bymisjonen. 
Det er avgjørende at et nytt diakonalt senter får en god start, da må man ha befolkningen og 
menigheten på sin side. På dette feltet må det jobbes en del, hvor man i fellesskap finner gode 
løsninger og menigheten er en part i de samtalene. Det er også avgjørende at det feires ukentlige 
gudstjenester i Fossum kirke, dette må være pulsslaget til det diakonale arbeidet. En løsning kan 
være at de etablerte «sammen gudstjenestene» forblir en del av det diakonale 
gudstjenestetilbudet.  
 
Klarer vi i fellesskap å finne en god samarbeidsform med menigheten og de to organisasjonene, 
ligger det veldig store muligheter i dette arbeidet. Kirken i Oslo trenger et diakonalt løft, et storstilt 
arbeid for de mest utsatte og sårbare i vår by. Her kan to av Den norske kirkes nærmeste 
samarbeidspartner og profesjonelle diakonale aktører gjøre en stor forskjell i et område av byen 
som sårt trenger kirkens nærvær. Og dette i nært samarbeid med Dnk. Gjør vi dette sammen og på 
riktig måte, blir det noe hele Oslokirken vil få glede av.  
 
Flytting av prostekontoret til Fossum kirke vil kunne fungere godt og muligens ha en signal effekt i 
forhold til satsingen.  
 
Kfio må se nærmere på kontorfasilitetene hvis Fossum kirke skal fristilles til utleie. Er det nok 
kontorplass i Stovner og Høybråten kirker til alle ansatte? Hva vil en eventuell ombygging koste? 
Hvis man tar i bruk underetasjen i Stovner kirke, vil menigheten tape leieinntekter for 450 000 
kroner i året, i tillegg vil én barnehage være uten lokaler. Dette vil være en utfordring for 
omdømme til kirken i nærområdet. En mulig løsning er: Hvis det blir enighet om at menigheten 
skal opprettholde noe av sin diakonale virksomhet i Fossum, som en del av DnK trepart samarbeid i 
det diakonale samarbeidet med Bymisjonen og KFUK-M, vil man kunne bruke noen kontorer i 
Fossum kirke. Dette vil muligens redusere utleieprisen, eller komme som et tillegg på leie av 
kontorlokaler.  
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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 
      X 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Ellingsrud kirkes strategiske plassering og dens viktige og sentrale plass hos lokalbefolkningen, har 
et stort potensiale. Det gjøres et viktig arbeid i Ellingsrud kirke i dag. Menighetens inkluderende og 
rause holdning til lokalmiljøet og dens innbyggere, må ivaretas. I samarbeid med menigheten 
anbefales det å se nærmere på om det er mulig å imøtekomme områdets behov, og få en enda 
bredere bruk av kirkens lokaler, samt å se om det er mulig å videreutvikle det diakonale arbeidet. 
Med hjelp fra Kirkens Bymisjon eller KFUM/K kunne man gjort en utredning for å kvalitetssikre de 
mulige fremtidige satsingene. Underetasjen i Ellingsrud kirke har et større potensiale for utleie, 
dette er også noe som bør inngå i en utredning. Det bør også nevnes at i mangel på lokaler i 
lokalmiljøet brukes kirken i stor grad til utlån eller sterkt redusert pris på utleie. I mange tilfeller 
kan også dette sees på som et nærmiljøtiltak. 
 

 

 

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 
    X 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
I påvente av at strategiarbeidet «Kirken i Hovinbyen» skal ferdigstilles, vil man kunne prøve ut 
noen alternative bruksområder for Østre Aker kirke. Et eksempel på dette kan være å se nærmere 
på muligheten av å bruke kirken i et økumenisk arbeid. Eventuelt, er det mulig å prøve ut en 
ordning hvor lørdagsdåp tilbys for alle i prostiet.   
 

 

 

 

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: 
 
 

 

  


