Kommentarer til Olav Hauges innlegg:
Takk til Olav Hauge for viktig bidrag i diskusjonen omkring nye soknegrenser. Høringsdokumentet har
sine begrensninger, og som Hauge påpeker er det utydelig på hvorvidt det skal, må, eller kan være 8
sokn eller et annet antall. Det er kanskje også en sterk utydelighet mht hvilke konsekvenser
menighetsrådenes høringssvar vil få. Det må derfor presiseres at dette er en rådgivende høring som
ikke vil være avgjørende for ny sokneinndeling. En slik prosess er det nemlig Bispedømmerådet som
leder og vil eventuelt komme på et senere tidspunkt der menighetsråd, menighetsmøtet og en rekke
andre instanser skal uttale seg.
Grunntanken med høringen er å la menighetene selv drøfte hvilke typer sokneinndeling som de
mener er mest hensiktsmessig. Hva er et naturlig samarbeidsområde? Hvor går «tråkkene» i
bydelene? Hvilken geografisk retning opplever menigheten å være mest orientert i retning av? Hva er
menighetenes erfaringer, tradisjoner og historie i så måte?
Når en likevel har framlagt et forslag på 8 sokn er det utfra tanken om at det er lettere å ta stilling til
et konkret forslag, og så drøfte videre ut fra det. Det betyr på ingen måte at fellesrådet eller
styringsgruppa legger sterke føringer i så måte.
Det som har vært utgangspunktet for forslaget er hva Hauge beskriver; nemlig å la soknegrensene
følge bydelsgrensene. Dette har en del for seg, som Hauge redegjør godt for. Kirkelig virksomhet vil
bl.a. inngå i en (til dels) logisk og allerede etablert struktur som kommunen opererer med i en del
fora og som danner utgangpunkt for f.eks. bydelsutvalgenes arbeid. Syv sokn er også et antall som vil
sikre en god størrelse på soknets staber og med det muligheter for å framstå med både bredde og
mangfold.
Men også bydelsgrenser er i stadig endring. For ikke å snakke om grunnskolens grenser. Ser en til de
hjemmebaserte tjenestene i kommunen har disse en annen inndeling. Det samme har NAV.
Bydelsgrensene er således ikke det eneste kriteriet å tegne grensekartet etter.
Det er dermed viktig at menighetene selv gjør seg opp en mening om hvor soknegrensene bør gå.
Når det gjelder «unntaket fra regelen» i høringsdokumentet; Tjensvoll og Madlamark menighet, er
dette foreslått til dels for å vise at andre inndelinger er mulig. Vi konstaterer blant annet at det for
lang tid tilbake ble vurdert et «Tjensvoll og Madlamark prestegjeld». Vi lurer dessuten på hvor sterk
tilhørigheten til Hillevåg bydel oppleves fra Tjensvoll, konstaterer at Tjensvoll f.eks. har
ungdomsskoleelever både på Gosen (Madlamark) og Ullandhaug (Bekkefaret), og dessuten at
avstanden fra Madlamark til Sunde er relativt lang.
Men det er altså mer interessant hva menighetsrådene og beboerne i områdene selv mener om
dette, enn hva styringsgruppa foreslår.
Takk til Olav Hauge for konstruktivt engasjement, som vi regner med blir lyttet til i hans menighet!
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