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Fossum kirke 

 

Jeg er beboer i sentrum av Stovner, og tenkte at jeg ville uttale meg om et eventuelt utleie av Fossum 

kirke. 

Jeg bruker selv kirken gjennom uken, og for mitt vedkommende vil det bli veldig trist å miste denne. 

Jeg vurderer nemlig å melde meg inn i Fossum kirke, men om denne skal leies ut ser jeg dessverre 

ingen mulighet til å melde meg inn. Da vil jeg velge å fremdeles å stå som medlem i Metodistkirken. 

Jeg har også fått vite at Rommen Vel vil ved et eventuelt utleie velge å melde sine medlemmer ut av 

HFS, og flytte dem til Romsås. 

Dette vil altså medføre en enorm medlemsflukt fra HFS-menighet. 

Det gjøres et enormt godt arbeid i Fossum kirke ut mot folket på Stovner. Ungdommer har begynt å 

trekke til kirken. Ungdommene har i lang tid sagt at de føler at de blir uglesett, og at de blir 

kasteballer frem og tilbake i samfunnet. Ungdommen kjenner på at ingen vil ha dem. Noen av dem 

har nå begynt å føle seg sett, hørt og akseptert i Fossum kirke. Og ved en eventuell utleie blir altså 

HFS-menighet med på å stemple ungdommene som uakseptable, og innrømmer at ungdommene 

ikke har en pass i kirken heller.  

Og da lurer jeg på hva ungdommene tenker og føler, og hva det vil medføre på sikt. Ungdommer som 

føler seg uønsket og uglesett. De har ikke noe sted å være, og nå vil kirken kaste dem ut også. 

Ungdommen har lenge vært på utkikk etter voksne som bryr seg, og nå vil kirken avslutte det 

arbeidet som gjør at i allefall noen av dem får dette ønsket oppfylt. 

Når det gjelder å leie ut til Kirkens bymisjon må jeg si at jeg er skeptisk. 

Jeg kjenner Kirkens bymisjon nedenfra. Og jeg må si at å leie ut til dem er ikke å leie ut til noen som 

har kjærlighet til folket. Jeg har fått middag hos dem, og det fungerer slik at du kommer, spiser, og 

går igjen. Det er ikke mulighet for å snakke med noen om du skulle ha problemer eller noe å spørre 

om. Men om du bare kommer, spiser, og går så er du velkommen. Dette skaper ikke relasjoner, og er 

helt uaktuelt når det gjelder hjelpe mennesker. Dette vil ikke jeg kalle diakoni.  Jeg var ofte i godt 

humør da jeg kom til Kirkens bymisjon, men var nedstemt når jeg dro. Burde det ikke ha vært 

motsatt? 

En annen ting jeg oppdaget fort var at Kirkens bymisjon er veldig vanskelig å samarbeide med. De vil 

ha den totale styringen. Ingen andre kan si noe som helst, for de vil ha det på sin måte. Verken mer 

eller mindre. Så om det blir utleie til Kirkens bymisjon, så blir det nok fort en nedleggelse av Fossum 

Kirke. Er det det dere har tenkt? 

Er det kun pengene som teller? I HFS menighetsråd er det 12 medlemmer. 5 fra Høybråten, 5 fra 

Stovner og 2 fra Fossum. Derfor stoler jeg overhodet ikke på at denne avgjørelsen er objektiv. Og når 

pengene er det som styrer, så vil hele Kirken til slutt legges ned. Det vil også statuere et eksempel på 

hvor lite kyndige kirkefolket er.  

Så til de som pleier å gå i Fossum kirke. Noen av dem har store problemer med å komme seg til 

kirken. Dette er på grunn av helsa, men de kommer likevel da Fossum Kirke er såpass nærme. Om 



Fossum kirke leies ut vil de se det som umulig å komme i kirken. Det vil si at dere fratar dem retten til 

å utøve sin tro. Dere fratar dem retten til å møte mennesker med samme tro gjennom å fjerne 

møteplassen. Dette er veldig alvorlig. 

Siden Fossum kirke ligger så sentralt kommer også andre mennesker og banker på døra for å få noen 

å snakke med. Jeg har selv åpnet for noen som trengte hjelp. Dette arbeidet har ikke Kirkens 

bymisjon tid til. Det vil derfor falle bort, og enda en gruppe av hjelpesøkende blir kastet på gaten. 

Fossum kirke har også en gruppe ungdommer fra Haugenstua skole på besøk hver onsdag. Disse 

ungdommene hjelper til med å trakte kaffe, og ordne til hyggetreff og kirkekaffe. Ungdommene og 

de eldre samtaler om alt mulig. Gjennom å leie ut Fossum Kirke vil ungdommene miste denne 

muligheten til å lære om norsk kultur gjennom tidene. De fleste av ungdommene har foreldre med 

flerkulturell bakgrunn, og hvor ungdommene selv snakker bedre norsk enn foreldrene. Om Fossum 

Kirke leies ut vil ungdommene miste denne muligheten til utdanning. De vil også miste muligheten til 

å få oppfylt ønske sitt om tilpasset opplæring. Vil dere nekte dem dette? 

Jeg kan ramse opp menneskegrupper som vil miste et sted hvor de blir sett, hørt og akseptert om 

dere velger å leie ut til Kirkens bymisjon.  

Kirkens bymisjon henvender seg først og fremst ikke til de innbyggerne vi har på Stovner. De 

henvender seg til dem vi finner i Storgata, Brugata osv. Om dere velger å leie ut til dem må dere vite 

at dere vil trekke det nevnte miljøet fra sentrum til Stovner. Vil dere virkelig være med på å ødelegge 

Stovner? 

Så om dere likevel velger å leie ut skal dere vite at dere er med på å sette mennesker på gaten, dere 

er med på å sette dem i gapestokken. Dere er med på å stigmatisere grupper. Ungdommene blir 

sintere, og hvilke følger får det? 

Tenk dere godt om før dere velger å leie ut Fossum kirke. For meg høres det nemlig ut som at dere 

egentlig er pengegriske, og at dere egentlig er interessert i å ødelegge Stovner. 

 

Med vennlig hilsen 

Wenche Bjerke 

 


