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Prosessen 

I desember 2018 vedtok Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd en Kirkebruksplan for Oslo 

med unntak av Groruddalen prosti. 

Rådene fattet vedtak om at det skulle settes ned en prosjektgruppe som skulle utarbeide en 

helthetlig plan for bruken av alle kirkene i Groruddalen. Styringsgruppen utarbeidet et mandat og 

oppnevnte en prosjektgruppe for prosjektet «Kirken i Groruddalen». Prosjektgruppen leverte sin 

rapport til styringsgruppen mai 2019. I møte 22. mai behandlet styringsgruppens rapporten og 

vedtok sin innstilling til fellesrådet og bispedømmerådet. 

Styringsgruppen for Kirkebruksplan for Oslo bestemte at prosjektgruppens rapport skulle 

offentliggjøres sammen med gruppens innstilling til vedtak ultimo mai 2019, og at berørte parter og 

andre er velkommen til å gi eventuelle innspill før møtene i Kirkelig fellesråd i Oslo 13. juni og Oslo 

bispedømmeråd 20. juni. 

 

Styringsgruppens vurdering 

Styringsgruppen vil takke prosjektgruppen for det grundige og gode arbeidet de har gjort med å 

utrede og gi anbefalinger for bruk av kirkene i Groruddalen i dialog med menighetene og aktuelle 

leietagere.  

Styringsgruppen tar prosjektgruppens anbefalinger til orientering og gir sin tilslutning til det 

strategiske arbeidet som er igangsatt og planlagt i området. Styringsgruppen vil særlig trekke frem 

følgende områder: 

-Utvikling av gudstjenestelivet 

-Den diakonale satsingen 

-Arbeidet med religionsdialog 

-Samarbeid med migrantmenigheter 

-Utvikling av «Fremtiden bor hos oss» 

I mandatet blir prosjektgruppen bedt om å ta utgangspunkt i det arbeidet som allerede er gjort med 

Kirkebruksplan i området og utfra det ha et spesielt blikk på Fossum, Ellingsrud, Romsås og Østre 

Aker kirker. Styringsgruppen anbefaler fellesrådet og bispedømmerådet å ha ekstra fokus på disse 

kirkeanleggene med tanke på oppfølging av vedtak og strategier gitt i kirkebruksplanen, og at hele 

arbeidet med kirkebruksplanen evalueres.  

Biskopen skal ha en gjennomgang av forordningen i Groruddalen.  

Styringsgruppen viser for øvrig til prosjektgruppens rapport og Kirkebruksplanen som ble vedtatt av 

Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd desember 2018.  

 

 

 



 

 

 

Styringsgruppens innstiling: 

Ellingsrud og Furuset sokn: 

Furuset kirke skal være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirke fristilles for utleie. Det 

arbeide videre med sikte på inngåelse av leieavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med 

intensjonsavtalen mellom Kirkens Bymisjon Oslo og styringsgruppen datert 09.04.19. 

 

Østre Aker og Haugerud sokn: 

Haugerud kirke er soknekirke i Østre Aker og Haugerud sokn. Vedtak om statusen til Østre Aker kirke 

utsettes til prosjektgruppen for «Kirken i Hovinbyen» har levert sin rapport høsten 2019.  

 

Høybråten, Fossum og Stovner sokn: 

Høybråten kirke, Fossum kirke og Stovner kirke er soknekirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn. 

Det støttes at menigheten leier ut underetasjen i Fossum kirke til Kirkens Bymisjon.  

 

Grorud sokn: 

Grorud kirke, Rødtvet kirke og Romsås kirke er soknekirker i Grorud sokn.  

 

Tonsen sokn: 

Tonsen kirke er soknekirke i Tonsen sokn.  

 

 

 

 


