
Kirke i Hovinbyen 
Mandat for utvalg 

 

BAKGRUNN 

Hovinbyen er et av de store utbyggingsområdene i Oslo og vil etter prognosene få en befolkning på 

størrelse med Drammen. I områder som tidligere var preget av industri- og næringsvirksomhet, 

finner vi allerede vel etablerte boområder og områder som nå bygges ut med boliger. Boligbygging 

skjer særlig i områdene Løren, Hasle, Ensjø, Økern, Ulven og Vollebekk. Det foreligger en kommunal 

plan for utbyggingen for å sikre at kommunikasjon, velferd, kultur m.v. legges til rette. Planen sier 

ingenting om behovet for religiøs virksomhet i området. (se: 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016067233&fileid=6435357) 

Utfordringen er derfor: Hvordan være kirke i Hovinbyen? Området består av deler av soknene Østre 

Aker og Haugerud, Sinsen, Hasle, Kampen og Vålerenga. Styringsgruppen for kirkebruksplan i Oslo 

ønsker nå å sette ned et utvalg som består av representanter fra de berørte menighetene, for å 

arbeide videre med en egen strategiplan for området . 

MÅLSETTING FOR ARBEIDET 

Utvalget skal ta utgangspunkt i strategiplanen for Oslo bispedømme: «MER HIMMEL PÅ JORD. Kirken 

i Oslo bispedømme – levende nær og tilgjengelig – med Jesus Kristus i sentrum». 

Dette konkretiseres i følgende hovedmål: 

1. Gudstjenestelivet blomstrer 

2. Flere søker dåp og trosopplæring 

3. Kunst- og kulturuttrykk er en del av kirkens liv 

4. Kirken engasjerer seg i samfunnet 

5. Flere finner sin plass i kirkelig arbeid 

6. Kirken skaper trygge rom 

7. Kirken er en demokratisk og velfungerende organisasjon 

 

Utfra dette skal utvalget se nærmere på hvordan kirken i Oslo kan 

- nå ut med tilbud om kirkelige tjenester 

- være en aktør som samarbeider med andre om positiv utvikling i byens nærmiljøer 

- skape treffsteder for forskjellige aldersgrupper med rom for sosialt liv, samtaler og 

eksistensielle spørsmål 

ARBEIDSMÅTE OG OPPGAVER 

Utvalget skal primært forholde seg til den kortsiktige planen for utbygging i området, dvs fram mot 

2025, men bør også tenke helhetlig lenger.  

Utvalget skal innhente nødvendig faktaunderlag/informasjon, slik som 

- sette seg inn i befolkningssammensetningen i området 

- klarlegge religiøs tilhørighet hos de som allerede bor i området 

- gjøre seg godt kjent med Hovinbyens geografi og offentlige kommunikasjon 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016067233&fileid=6435357


- hente inn kompetanse på ulike felt etter behov 

- arrangerer seminarer og møtesteder for informasjonsdeling når det synes tjenlig 

Med bakgrunn i analyser skal utvalget  

- peke på aktuelle samarbeidspartnere i kirkens arbeid for å nå fram til sine medlemmer  

- foreslå former for utadrettet kirkelig kommunikasjon i området 

- foreslå prosjekter som kan få konkret arbeid i gang i allerede etablerte nye boområder 

- vurdere behovet for omdisponering av personell og samarbeid over sokne- og 

prostigrenser 

- vurdere plassering og egnethet ved eksisterende kirker og eventuelt vurdere behovet for 

nye kirkebygg 

- vurdere kirkelig tilstedeværelse i utbyggingsperioden 

- se nærmere på og eventuelt forslå endringer i menighets- og prostigrenser 

MEDLEMMER I UTVALGET 

Marit Bunkholt, prost i Nordre Aker prosti, leder utvalget 

Kampen: Geir Magnus Walderhaug (leder MR), Ivar Kvistum (medlem MR) 

Vålerenga: Elin Skogøy (medlem MR), Nina Berger (diakon) 

Østre Aker og Haugerud: Eli Solberg (leder MR), Carsten Schuerhoff (sokneprest)  

Sinsen: Henning Vik (soknprest), Einar Waldeland (leder MR) 

Hasle Johne Stødle (kapellan), Kåre Dag Mangersnes (søndagsskolelærer i kirken) 

Siden utvalgets arbeid berører sokn i Domprostiet, Groruddalen prosti og Nordre Aker prosti, skal 

utvalget være i kontakt med domprost Anne-May Grasaas og prost i Groruddalen, Øyvind Stabrun, i 

tillegg til at prosten i Nordre Aker leder utvalget. 

 

Sekretær er Anders Uvdal, prostesaksbehandler i Nordre Aker/Groruddalen 

 

Utvalget rapporterer til styringsgruppen for kirkebruksplan i Oslo. 

 

FRAMDRIFTSPLAN 

Oktober 2018 Utvalget starter sitt arbeid   

Juni 2019 Rapport oversendes styringsgruppen 

Utvalget setter opp konkret framdriftsplan som legges fram for styringsgruppen til informasjon. 

ØKONOMI 

Oslo bispedømmeråd setter av kr 50.000 til disposisjon for utvalgets arbeid.  

Utvalget rapporterer til styringsgruppen /OBDR for bruken av midlene. 

 

27.08.2018 


