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Innspill til kirbebruksplan for Oslo, Stovner 
 

Jeg viser til Kirkebruksplan for Oslo, Høringsdokument, Groruddalen prosti, 4. oktober. Jeg 

var på gudstjeneste i Fossum kirke i går og fikk der et eksemplar av dette. Siden dere er 

ansvarlige for Oslo bispedømmeråd, skriver jeg til dere.  

 

I dette dokumentet står det at anbefaling/konklusjon er: Fossum kirke fristilles for utleie for å 

etablere et diakonalt senter. Jeg er ikke i mot diakoni, men jeg mener det er flere grunner til at 

Fossum fortsatt bør være en kirke, med gudstjenester hver søndag.  

 

For det første, er det som det står, stort religiøst mangfold på området rundt Fossum kirke. Det 

er svært høy andel som ikke er medlemmer av den norske kirke der. Dermed er det desto 

større behov for en kirke i det området, mener jeg, nettopp folk trenger et sted å møtes og ha 

kristent fellesskap. Vi snakker om fraflytting av etnisk norske i Groruddalen, og jeg tror i så 

måte at det er en svært dårlig løsning å bytte ut kirke med moske. Hvordan tror du norske vil 

føle om å flytte til et område der kirkene legges ned?   

 

I tillegg er det sånn at misjonsbefalingen fortsatt gjelder. Vi har faktisk kirke fordi Jesus sa: 

«Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem og lærer dem å holde 

alt jeg har befalt dere. «  Det er altså ikke et forslag fra Jesus, men en befaling. Da kan man 

ikke bare gjøre gode gjerninger, men «folket, vi» må faktisk få undervisning i Guds ord. Som 

jeg har forstått er Kirkens bymisjon gode på gode gjerninger, sosialt arbeid, men dette må 

altså henge sammen med forkynnelse av ordet, mener jeg, fordi det er det som er 

misjonsbefalingen.  Humanistene kan også gjøre mye bra, men bare Jesus kan sette folk 

virkelig fri.  Da må kirken få lov til å være kirke, å gjøre det den opprinnelig var satt til.  Det 

er også når Ordet blir levende, at vi blir inspirert til å gjøre godt der vi er.  

 

For det andre er det allerede mye bra diakonalt arbeid i Fossum kirke, som ikke vil få fortsette 

hvis Kirkens bymisjon tar over styringa. Vi har kristen barneklubb og kristen ungdomsklubb 

hver uke. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert men av hvert ord som går ut av 

Guds munn» (Matteus 4,4) Jeg mener den største fattigdommen på Stovner og i Oslo som 

helhet først og fremst er av åndelig karakter. Det vi trenger er ikke bare tilførsel av  masse 

kommunale midler, men levende hjerter, som har tro, håp og kjærlighet. Når mennesker får 

dette, får de nytt perspektiv over livet, man får ikke lyst til å drive med destruktive ting 

hærverk og kriminalitet. For å oppnå dette, kommer man ikke utenom kristen forkynnelse og 

fellesskap.  Det ville vært veldig synd hvis dette arbeidet skulle legges ned fordi bymisjonen 

tar over. Det er og startet opp leksehjelp hver onsdag, og det er åpen kirke på onsdager med 

gratis middagsservering.  Med andre ord er Fossum kirke en velfungerende kirke som gjør 

mye viktig arbeid for bydelen. Det er også korøvelser i kirken, og sikkert mange andre 



aktiviteter som jeg ikke vet om.  Det er svært mye potensiale på Stovner, og jeg har tro på at 

evangeliet, som jo betyr gode nyheter, kan gjøre store ting på Fossum  

 

Jeg skriver ikke dette fordi jeg tror at løsningen i stedet er å fristille Stovner i stedet til utleie. 

Jeg tror den også er svært viktig for sitt område. Stovner bydel er på en måte ei lita bygd i seg 

sjøl i utkanten av Oslo. Enhver bygd trenger ei lokal kirke.  Hvis det er økonomi som er 

hovedutfordringen, foreslår jeg at de enkelte som går i kirken betaler høyere kollekt. Det har 

frikirkelige gjort i alle år, og jeg tror ikke statskirkefolk har vondt av å grave litt djupere i 

lommeboka, innenfor rimelighetens grenser. Jeg håper og tror at det er mulig å beholde alle 

tre kirkene, Fossum, Stovner og Høybråten.  

 

Vi må ikke glemme hvorfor vi har kirke. Det er mange som trenger å høre evangeliet på 

Stovner. Mohammed frelste ingen, Det var Jesus som døde på korset for hele verdens synd, 

ingen kommer til Faderen uten ved Ham.  

For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som 

tror, både for jøde først og så for greker.  For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. 

Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve. (Rom 1:16-17) 

 

Jeg håper dere forstår hvor viktig dette er for lokalområdet og at dere vil prøve å tenke på hva 

som er bra for lokalbefolkningen som helhet.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Solvor Holter 

Stovnerboer og bruker av Fossum kirke 

 


