Kirkebruksplan for Oslo – Ellingsrud kirke
Ellingsrud Velforening vil med dette påpeke viktigheten av at Ellingsrud kirke fortsetter som
soknekirke i Ellingsrud og Furuset menighet.
Ellingsrud kirke er sentralt plassert i lokalmiljøet på Ellingsrud like ved t-banen og
Ellingsrudåsen senter.
Kirkens geografiske plassering og diakonale utfordringer tilsier sterkt at Ellingsrud kirke
beholdes som soknekirke. Ellingsrud kirke er nært plassert tre skoler; Bakås skole, Ellingsrud
skole og Ellingsrudåsen skole. Kirken er det eneste fellesskapsbygget i nærområdet, noe som
gjør kirken til en vesentlig samlingsplass. Kirken er ikke bare kirke i vanlig forstand, men
også «storstuen» for hele lokalmiljøet med blant annet konserter, juletrefest og kulturelle
arrangementer som den nylig avholdte «Grønn Festival».
Avstanden til Furuset kirke er lang, skilt av en 8-felts motorvei, og Furuset kirke kan ikke
erstatte Ellingsrud kirkes enestående funksjon og betydning.
Argumentene for å opprettholde Ellingsrud kirke som soknekirke er minst like sterke, trolig
sterkere, som for å opprettholde Romsås kirke og Stovner kirke.
«Styringsgruppen mener Ellingsrud / Romsås geografiske plassering og diakonale
utfordringer tilsier at Ellingsrud / Romsås bør beholdes som soknekirke. Kirken, som ett av få
fellesskapsbygg i nærområdet, gjør at Ellingsrud / Romsås kirke er og bør være en viktig
samlingsplass.»

Ellingsrud Velforening ser det slik at det er av vesentlig betydning at Ellingsrud kirke både
beholder og styrker sin diakonale profil med særlig fokus på barn og ungdom. Diakoni er en
sentral del av kirkens aktiviteter som soknekirke. En vellykket diakonal satsning er avhengig
av et godt samarbeid mellom menighet, lokalsamfunn og diakonale organisasjoner.
Ellingsrud Velforening ser viktigheten av å opprettholde den store graden av religionsdialog
som foregår i Ellingsrud kirke. ALLE på Ellingsrud har tilhørighet til kirken - uavhengig av
etnisitet, religion og annet som eventuelt skiller oss.
Alle trekker til kirken i sorg og når ting er leit. Det så vi sist da en av Ellingsruds ungdommer
ble drept her oppe, og alle samlet seg i kirken - selv om avdøde hadde en annen religion.
Såvidt Ellingsrud Velforening forstår er Ellingsrud kirke, mer eller mindre, full-utleid hele
uken - og vi er veldig bekymret for hva som skjer med de som leier der hvis det blir endringer
i eierforhold eller annet. Det er vitalt viktig for Ellingsrud som nærområde å beholde kirken i
den formen som er idag, med både religiøs funksjon igjennom gudstjenester og annet viktig
arbeide, i tillegg til funksjonen som forsamlingshus / grendehus som «betjener» alle som bor
på Ellingsrud.
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