Høring på Kirkebruksplanen for Oslo
Gjelder punkt 6 i svarskjema, Torshov og Lilleborg menighet
I rapporten fra styringsgruppen fra 31.08.18 er styringsgruppens vurdering at «Torshov kirke
er soknekirke i Torshov og Lilleborg sokn. Lilleborg kirke fristilles for utleie.»
I begrunnelsen uttaler styringsgruppen at de anerkjenner menighetsrådet og lokale aktørers
engasjement for Lilleborg kirke, der det legges vekt på lave terskler og en åpen diakonal
profil. De har registrert ønsket om at Lilleborg kirke både skal fortsette å være et hellig rom,
og i tillegg kunne brukes som en type «grendehus» med mangfoldig aktivitet og bruk av
bygget. Styringsgruppen er åpen for at man kan bruke tiden mens Torshov kirke rehabiliteres
til å arbeide med en plan for fremtidig bruk av kirken, men er tydelig på å signalisere at det
vil bli endret bruk av Lilleborg kirke etter rehabiliteringsprosessen og at kirken vil bli fristilt.
Torshov og Lilleberg menighet arbeider denne høsten med flere dugnader for å tømme
Torshov kirke før den store rehabiliteringsprosessen, i tillegg til at all aktivitet flyttes ned i
Lilleborg kirke. Dette har blant annet ført til at tidligere leietakere ikke lenger kan få avholde
sin virksomhet i kirken fordi menigheten trenger lokalene til egen aktivitet. Vi opplever at
det er «fullt» alle ukedagene, og at det skjer noe i kirkens lokaler hele tiden.
Da menigheten sendte sin uttalelse til styringsgruppen, bad vi om at beslutningen om
Lilleborg kirke skulle utsettes til etter rehabiliteringen av Torshov kirke er gjennomført om to
til tre år, og at vi i mellom tiden arbeider strategisk med tanke på bruken av Lilleborg kirke
videre. I svaret fra styringsgruppen opplever vi ikke at man stiller seg åpen for denne
strategiske prosessen, men allerede har bestemt seg for at Lilleborg kirke skal fristilles.
Riktignok sier styringsgruppen at man kan arbeide videre med en plan for framtidig bruk av
Lilleborg kirke, men at de allerede nå «signaliserer at det vil være endret bruk». Dette
oppleves som en selvmotsigende tilbakemelding. Dersom det skal være et poeng å arbeide
med en strategi for bruken av Lilleborg kirke videre, må ikke styringsgruppen på forhånd ha
gitt svaret. Menigheten ønsker å arbeide videre med å se på mulighetene for samarbeid
med bydelsutvalget og bydelen som har engasjert seg mye i denne saken. Vi ønsker også å se
på andre samarbeidsmuligheter knyttet til institusjoner og organisasjoner.
Menigheten har en sterk diakonal og kulturell profil, og Lilleborg er en arbeidskirke med rom
for mange ulike aktiviteter. Menigheten har pr i dag store grupper knyttet til babysang og
barnesang, familiespeiding, søndagsskole og Chili for tweens. Barnefattigdommen er stor i
denne delen av byen, og vi ser verdien av å legge til rette for møtepunkter og aktiviteter for
barn og foreldre som ikke skal kreve kontingent og høy deltakeravgift. Å bygge fellesskap
knyttet til familier er et prioritert område som stadig styrkes i soknet. Det er også mange
enkelthusholdninger i vår bydel, og vi er opptatt av å legge til rette for gode møteplasser for
voksne mennesker. Lilleborg kirke er godt rehabilitert med to gode kjøkken hvilket bla kan gi
muligheter for måltidsfellesskap av ulike slag, men også lage grupper hvor det å lage mat

sammen er fellesskapsbyggende. Lilleborg kirke har også gjennom mange år hatt en aktiv
teatergruppe som har satt opp stykker som har samlet hundrevis av mennesker i kirkens
lokaler, og har åpnet opp for at andre grupper i lokalmiljøet har «oppdaget» kirken. Vi vil
også minne om samarbeidet med det Sør-Sudanesiske miljøet i Norge som har utviklet seg
gjennom de 20 årene som Lilleborg har hatt vennskapsmenighet i Sør-Sudan. Vi har feiret
mange typer gudstjenester sammen gjennom årene både i sorg og glede, og de opplever at
Lilleborg er «deres» kirke.
Vi vet også at det er mange mennesker som sliter med psykiske problemer i denne delen av
byen, og lavterskeltilbud hvor det er lov til å komme og være seg selv og møte noen å snakke
med kan være et viktig fellesskap for noen. Dette vil naturligvis forutsette at diakonressursen beholdes i menigheten.
Lilleborg kirkes lokaler har vært brukt mye til utleie for lokale foreninger og lag og også til
kor fordi kirkerommet er godt å synge i, noe som i denne perioden må innskrenkes, men
som kan utvides igjen senere for å skaffe inntekter. Vi ser også muligheter for å leie ut
lokaler til migrantmenigheter som vi allerede har hatt avtaler med, men som ikke er mulig å
opprettholde i denne en-kirke-perioden. Vi erkjenner at det er mange andre kirkesamfunn, i
tillegg til Den norske kirke, som trenger egnede steder for tilbedelse og andre aktiviteter.
Mange uttaler at kirkerommet i Lilleborg kirke er svært viktig med sin storhet i det enkle som
skaper en nærhet som folk setter pris på. Det er derfor også et viktig anliggende i en strategi
for framtida å se på mulighetene for å kunne bruke kirkerommet aktivt på nye måter.
Konklusjon:
Torshov og Lilleborg menighet forutsetter at styringsgruppen avventer å konkludere rundt
bruken av Lilleborg kirke til menigheten har rukket å arbeide videre med en fremtidsstrategi
mens rehabiliteringen av Torshov kirke pågår, og menigheten gjør erfaring med å bruke bare
en kirke i denne perioden. Det må være reelle muligheter for påvirkning hvis det skal være et
poeng å nedsette en gruppe som skal jobbe med dette i denne mellomperioden.
Torshov og Lilleborg menighet ønsker å videreføre og styrke det diakonale arbeidet som
drives i Lilleborg kirke. Vi foreslår en styrking av tilbud om samtaler, sorgarbeid,
støttegrupper som Sorgen det ikke sendes blomster til, og åpne møtesteder. Dette tenker vi
som by-omfattende tiltak, vurdert i samarbeid med andre menigheter, diakonale
organisasjoner eller offentlige aktører. Det er ønskelig å ha mulighet for å feire noen
gudstjenester i Lilleborg kirke, eventuelt på kveldstid søndag eller hverdag. Dette kan
kombineres med utleie til andre kirkesamfunn.

