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Høringsuttalelse til Kirkebruksplan for Oslo

Vi viser til åpen høring om Kirkebruksplan for Oslo av 31. august 2018, og vil med dette gi en uttalelse
knyttet til nåværende og fremtidig bruk av Bakkehaugen kirke.

Tåsen speidergruppe er bruker av Bakkehaugen kirke og menighetslokalene. Vårt speiderarbeid er i
praksis å anse som en del av menighetens barne- og ungdomstilbud og vi anmoder derfor om at
menighetens behov for lokaler vurderes annerledes enn i høringens anbefaling.

Tåsen speidergruppe har hver onsdag fra kl. 1800 faste samtidige/påfølgende møter i menighets-
lokalene i Bakkehaugen kirke, både for flokk, tropp og roverlag. Speiderne har siden 1960-tallet, og
sannsynligvis fra kirken ble innviet i 1959 hatt tilhold i kirken. Og har de siste årene disponert faste
lokaler i kjelleren (tilfluktsrommene) som utgangspunkt for møter. Vi disponerer også noen låsbare
arealer til diverse tur- og aktivitetsutstyr. I tillegg til lokalene inne bruker vi også utearealene rundt
kirken. Vår bruk av lokalene i kjelleren er sambruk med menighetens og leietakeres øvrige aktiviteter.
Ved ledig kapasitet benytter vi også peisestuen til f.eks. årsmøter og foreldremøter. Annen bruk av
kirke og lokaler er kun aktuelt når vi deltar i gudstjenester og annet i regi av menigheten.

Speiderne deltar fast på to gudstjenester i året, i forbindelse med St. Georgsdagen 23. april og
lysmesse i desember. Våre speidere deltar aktivt i gudstjenestene med prosesjon, tekstlesning og
tenning av lysgloben og adventslys.

Tåsen speidergruppe har totalt 44 betalende/registrerte medlemmer, 13 småspeidere i flokken (7-10
år), 15 speidere i troppen (10-16 år) og 9 speidere i roverlaget (over 16 år). Det er 7 voksne ledere i
speidergruppen. I tillegg er det noen barn på møtene som ikke er registrert som medlemmer ennå. Vi
har hovedsakelig medlemmer fra nærområdet til Bakkehaugen kirke – skolekretsene Tåsen og Berg,
men vi har også medlemmer fra St. Hanshaugen, Grünerløkka, Torshov, Ila, Bjølsen og Nydalen.

Speiderarbeidet er basert på frivillighet (og en rimelig medlemskontingent), og alle lederne legger
ned et betydelig antall ubetalte timer for at barna i menigheten skal ha et godt og variert fritids-
tilbud. Dersom vi mister lokalene i Bakkehaugen kirke kan ytterste konsekvens være at vi må legge
ned driften av speidergruppa. Uansett nedleggelse eller fortsatt drift vil mange barn og unge miste
sin tilknytning til menigheten, dersom Bakkehaugen kirke ikke er basis for våre aktiviteter.

Slik vi forstår høringen er ikke Tåsen speidergruppes aktiviteter inkludert i menighetens barne- og
ungdomsarbeid. Formelt sett er det korrekt at speidingen ikke er en del av menighetsarbeidet. Vi
synes imidlertid at det er for snevert å holde speidingen utenfor menighetens samlede aktivitetsnivå
og dens behov for å disponere lokaler ettermiddager og kvelder på ukedagene. Vi ønsker at speider-
arbeidet blir ansett som menighetsarbeid i en noe utvidet definisjon, og at det anerkjennes at dagens
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aktivitetsnivå for barn og unge i menigheten er mer omfattende enn lagt til grunn i utredningen. Med
den konsekvens at menigheten har et større behov for egen disponering av lokalene.

Ifølge høringens anbefaling skal menighetens fellesaktiviteter avvikles "etter en oppsatt plan", noe
som ifølge våre opplysninger i praksis er én reservert ukedag for alle menighetens aktiviteter. Vi
anmoder om at menighetens disponering av lokalene økes til to ukedager (ettermiddag/kveld), noe
som fortsatt gir betydelig rom for markedsmessig utleie av tre ukedager. Anmodningen er basert på
at menighetens behov er for definert for snevert i kartleggingen.

Dersom høringens anbefaling blir vedtatt og vi eventuelt skal fortsette samarbeidet med menigheten
innenfor én ukedag, vil det være utfordrende å få avviklet alle menighetens aktiviteter på samme
ukedag. Det vil også være svært utfordrende å endre vår faste møtedag fra onsdag til en annen dag i
uken, da onsdag er innarbeidet som speiderdag i nærmiljøet og dette er tilpasset speideres og
lederes øvrige aktiviteter.

Hvorfor er speidingen i praksis en del av menighetsarbeidet? Vi minner om biskop Kari Veitebergs
innledende ord i høringsdokumentet: "Kirken er gjestfrihetens kirke, både søndagskirke og
flerbrukskirke. Vår oppgave nå er å verne om og å videreutvikle en folkekirke for alle som ønsker å
høre til. [...]". Vi ser speidingen tilknyttet Bakkehaugen kirke som en naturlig del av denne visjonen
om en romslig folkekirke og som en introduksjon til annet menighetsarbeid.

Tåsen speidergruppe anmoder om at det ved beslutningen om fremtidig kirkebruk tas hensyn til våre
oppsummerte synspunkter knyttet til Bakkehaugen kirke:

· Speiderarbeidet anerkjennes som en viktig del av menighetens totaltilbud
· Menigheten får disponere to ukedager (ettermiddag/kveld) til menighetsarbeid

Vi håper at det også i fremtiden vil være plass til speiding i lokalene til Bakkehaugen kirke, slik at vi
kan fortsette vårt arbeid for og med barn og unge i menigheten.

Med vennlig hilsen
Tåsen speidergruppe


