
Innspill til kirkebruksplanen fra Sagene bydelsutvalg 

 

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo har satt i gang en gjennomgang av alle kirker i Oslo 

for å lage en kirkebruksplan. Målet for kirkebruksplanen er å bruke kirkene og ansatte ressursene i 

Oslo slik at de bidrar til å realisere kirkens visjon. Arbeidet med en kirkebruksplan for Oslo har også 

sitt utgangspunkt i behovet for økonomiske innsparinger, primært i fellesrådslinjen. Kirken i Oslo må 

drives mer kostnadseffektivt enn i dag. Derfor fant Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd i 

2017 det nødvendig å gå i gang med prosjekt Kirkebruksplan for Oslo. 

 

Styringsgruppen for kirkebruksplanen har nå lagt fram sin plan og for bydel Sagene har den store 

konsekvenser. Både Lilleborg kirke og Iladalen kirke foreslås fristilt for utleie. Det betyr at begge 

krikene ikke lengre skal benyttes som sognekirker men leies ut til andre. Både Torshov og Lilleborg 

menighet og Sagene og Ila menighet har begge protestert på dette og mener det vil få store 

konsekvenser ikke bare for det kirkelige arbeidet men også for kirkenes betydning i sine nærmiljøer. 

Det har vært et stort engasjement blant brukere av kirkene og bydelsutvalget i bydel Sagene har 

derfor ønsker å komme med et høringssvar på kirkebruksplanen. 

 

Bydelen vil generelt bemerke at kirkebruksplanen vil halvere antall kirker i vår bydel. Dette finner vi 

uheldig.  Bydelen finner det underlig at bydel Sagene ikke nevnes som en bydel med spesielle 

utfordringer. Bydel Sagene har byens høyeste andel av kommunale boliger og forskjellene mellom de 

som har mye og de som har lite er sterkt økende. Mange i vår bydel sliter både med rus og psykiske 

lidelser. Samtidig har bydelen er høy andel av innbyggere med minoritetsbakgrunn. 

 

Lilleborg kirke 

Lilleborg kirke ble vigslet i november 1966 og er en arbeidskirke i tegl og betong. Kirkebygget er på 

Oslo kommunes gul liste som betyr at kirkebygget er et prioritert kulturminne i Oslo. Lilleborg kirke 

ligger i Torshov og Lilleborg sogn som har over 30.000 innbyggere og et sted mellom 11.000 og 

12.000 mennesker sogner til Lilleborg kirke. Kirken ligger sentralt i tilknytning til ring 2 og er et 

naturlig samlingspunkt med sin funksjonalitet i denne delen av bydelen.  

 

Det er svært mye aktivitet i kirken fra babysang til teaterforestillinger, tensing og ungdomssamlinger. 

Kirken har lagt stor vekt på å være en åpen folkekirke som skal ta imot alle og er kjent for å være et 

fristed for flere ulike grupper i samfunnet. Flere ulike grupper benytter kirken som samlingssted og 

øvingslokaler, noe det er stor mangel på i bydelen. Kirken driver også et utstrakt diakonalt arbeid 

som har stor betydning for mange innbyggere som sogner til kirken. 



 

Bydel Sagene vil anbefale Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo å videreføre kirken som i 

dag. Sekundert vil vi anbefale at endelige beslutning utsettes til etter at Torshov kirke er ferdig 

oppusset og man vil se menigheten under ett. 

 

Iladalen kirke 

Iladalen kirke er en arbeidskirke fra 1941. Kirken ligger i nordenden av Iladalen park. Kirkebygget er 

fredet etter plan- og bygningsloven. Kirken ligger i Sagene og Iladalen sogn som har over 17.000 

innbyggere. Rundet 5.000 mennesker sogner til kirken. 

 

Arbeidet i Iladalen kirke er i stor grad sammenvevd med arbeider i Sagene kirke. Det vil være 

vanskelig å opprettholde den store aktiviteten i sognet om Iladalen kirke skal fristilles. Leieinntekter 

fra Iladalen finansierer mye av aktiviteten i Sagene Kirke. Samtidig må det nevnes at Sagene kirke i 

dag ikke har mulighet for kontorplasser, og alle sognes kontorplasser finnes i dag i Iladalen kirke. 

 

Iladalen kirke fungerer også som et samlingssted for befolkingen i hele Iladalen og er en aktiv 

bidragsyter til nærmiljøet. Gymsalen i kirken benyttes av barnehager i området, av lokalbefolkningen 

og asylmottak. Også andre rom i kirken benyttes flittig av hele nærmiljøet. Iladalen med sin 

funksjonalitet er et viktig supplement til Sagene for å kunne drive ulik aktivitet i menigheten. 

 

Bydel Sagene vil anbefale Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo å videreføre kirken som i 

dag, eventuelt med noe mer utleie. 

 

Avsluttende kommentar 

Begge de nedleggingstruede kirkene legger gjennom sitt store arbeid betydelig vekt på være 

inkluderende og åpne for befolkningen. I den grad det tas betalt for aktiviteter som f.eks. 

konfirmasjonsundervisning, legges det stor vekt på å ha denne prisen så lav som mulig slik at alle skal 

ha mulighet til å delta. 

 

Det er bydelsutvalget i Sagenes syn at det vil være et stort tap for bydel Sagene om disse kirkene 

fristilles. Det vil få store konsekvenser for det flotte arbeidet som drives ut fra begge kirkene. Vi vil på 

det sterkeste tilråde Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo å videreføre kirkene som i dag. 

 


