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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:  Ungdomsrådet i Oslo Bispedømme 

Kontaktperson: Kjersti Jåvold Landmark 

Epost: kl754@kirken.no 

Telefon: 984 67 356 

 

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: 
Ungdomsrådet er helt enige i dette målet, og i hovedspørsmålene. Vi ønsker en plan som er 
helhetlig, gjennomtenkt og offensiv, og som kan møte utfordringene i fremtidens Oslo. 
 

 

 

Gi deres vurderinger av styringsgruppens anbefalinger 
 

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 

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Det er viktig at Iladalen kirke heller ikke i framtiden brukes til utleie som vil gå på bekostning av 
videre satsning på 18-30-gruppen. 
 

 

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 
X 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Se generell kommentar om prosessen (pkt 12). 
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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 
X 

Helt uenig 
       

Hverken enig 
eller uenig       

Kommentarer: 
Se generell kommentar om prosessen (pkt 12). 
 

 

 

 

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: 
Ungdomsrådet setter pris på dialogen som har vært med menighetene, og støtter de initiativene 
som har kommet fram der. Det er mer sannsynlig at vi får et godt resultat når menighetene har 
blitt lyttet til, og får prøve ut ideer de har tro på. Ungdomsrådet støtter derfor i all hovedsak 
forslaget som er lagt fram i høringen. 
 
Ungdomsrådet setter pris på det store og grundige arbeidet som er gjort. Det er positivt at 
strategiarbeid i Grorud prosti og plassering av nye Majorstua+ har gått parallelt med denne 
prosessen, slik at mest mulig kommer på bordet samtidig. 
 
Likevel er ungdomsrådet bekymret for at planen ikke er helhetlig nok. I målet for kirkebruksplanen 
spørres det: «Hvordan svarer vi på endringene som vil komme i Oslo i årene framover?» Dette er 
det avgjørende spørsmålet, men det er også her planen ikke overbeviser helt. Flere steder vises det 
til prosesser som ikke er sluttført (jfr. teksten om Hasle kirke s.28, samt vedtakene vedrørende 
Furuset/Ellingsrud og Haugerud/Østre Aker). Vi har oppfattet at målet med denne prosessen var å 
lage en helhetlig plan og tegne framtidens Oslokirke. Her virker det likevel som om man til en viss 
grad lapper på de allerede eksisterende ordningene, i påvente av mer varige løsninger. I verste fall 
medfører dette at det gjøres vedtak som må reverseres noen år fram. Vi skulle for eksempel ønske 
at det forelå konkrete forslag om hvordan kirke i Hovinbyen skal se ut, slik at planen faktisk utgjør 
et helhetlig forslag før den vedtas. I punkt 7.2 legges det opp til at denne delen av prosjektet kan få 
store konsekvenser for de omkringliggende menighetene. 
 

 

 


