Innspill til styringsgruppen fra Sagene og Iladalen menighet
I brev til menigheten ble det presisert det følgende i kirkebruksplanen:
«Målet for kirkebruksplanen er å bruke kirkene og ansatte ressursene i Oslo slik at de bidrar til å realisere vår felles visjon:
«Mer himmel på jord - kirken i Oslo skal være levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum.»
… Styringsgruppen er opptatt av at vedtakene KfiO og OBDR til slutt fatter har best mulig forankring lokalt og i prostiene.
Styringsgruppen oppfordrer derfor på det sterkeste alle menighetene - rådsmedlemmer, frivillige og ansatte - til å
engasjere seg i arbeidet med en kirkebruksplan for Oslo og komme med innspill.
Styringsgruppen mener det er behov for å tenke strategisk og helhetlig rundt hvilke kirker det bør satses på videre..
Det er et ønske at menighetene også kommer opp med alternative forslag til strukturer og løsninger.
Majorstua+ er et tilbud til aldersgruppen 18-30 år som de siste årene har drevet sin virksomhet i Majorstuen kirke. I
forbindelse med kirkebruksplanen vurderes det å flytte denne virksomheten til en annen kirke. Styringsgruppen vil be
menighetene i Domprostiet og Nordre Aker prosti vurdere om det er aktuelt å flytte virksomheten for aldersgruppen 18-30
år knyttet til Majorstua+ til en av kirkene i de to nevnte prostier.»

Vi mener det som tjener kirken i området best er å beholde Ila kirke som hverdagskirke i soknet, og
samtidig bruke Ila kirke til bispedømmets særlig satsning på aldersgruppen 18-30. Hver tredje Iladøl, 33.5
% av de som bor i Iladalen, er mellom 20-29 år, 28 % i bydel Sagene er mellom 20-29. Ledertrening i
SPLITS ledes av ansatte i soknet, og Ila kirke brukes nå til tilrettelagte ungdomsgudstjenester for ungdom
opp til 18. En særlig satsning på aldersgruppen 18-30 i Ila kirke vil fungere godt i forlengelsen av det.
I forslaget som ligger i styringsgruppens forslag står det følgende om Sagen og Iladalen sokn.
«Sagene og Ila sokn
Kirkene ligger relativt kort fra hverandre, men med Ring 2 som et tydelig skille mellom seg. Iladalen kirke (sic.) er en mindre
kirke opprinnelig reist av Oslo Småkirkeforening. Sagene kirke er et monumentalbygg og en «torgkirke» med en flott
plassering i et kommunikasjonsmessig midtpunkt i soknet. Kirken har imidlertid verken kontorer eller menighetslokaler i
nær avstand. Disse er lokalisert til Iladalen kirke (sic.).
Styringsgruppen støtter forslaget om at menighetens aktiviteter konsentreres rundt Sagene kirke og at Iladalen kirke leies
helt eller delvis ut.
Styringsgruppens foreløpige forslag: Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Ila sokn
Ila kirke fristilles for utleie. Menighetslokaler og kontorer beholdes inntil mulighetene for nye menighetslokaler i
tilknytning til Sagene kirke er vurdert.»

Vi mener dette er en dårlig løsning for vårt sokn.
Våre to kirkebygg komplimentere hverandre på en god måte. Menigheten har jobbet i mange år
med å utnytte styrkene til begge bygg, katedralen på torget og en arbeidskirken i nærmiljøet,
med mange rom, kjøkken, «aktivitetsrom» m.m. Vi har utviklet de to kirkebyggene sammen og
de komplimenter hverandre økonomisk og med hensyn til lokaler soknet trenger. Menighetens
satsning i Sagene kirke bl.a. på Åpen kirke er avhengig av at Ila kirke er en del av soknet, se
vedlegg. Avstanden oppleves ikke for lang mellom de, og har heller styrket, enn vært til hinder,
for å fremme visjonen: Levende, nær og tilgjengelig. For at kirken skal fortsette å virkeliggjøre
denne visjonene fordrer det at Ila kirke fortsatt er en del av soknet, og fungerer som
hverdagskirke i soknet.
Vi har følgende forslag til vedtak i kirkebruksplanene:
Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Iladalen sokn.
Ila kirke blir omdefinert til hverdagskirke i soknet, og kirkerommet i Ila kirke fristilles til utleie
på søndager. Ila kirkeanlegg fungerer som soknets menighetslokale og kontorlokale. Ila kirke
leies ut, i samråd med menighetens aktiviteter, til bispedømmes særlige satsning på
aldersgruppen 18-30 år, f. eks. ved at Majorstua + flytter sin aktivitet til Ila kirke.
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