
MENIGHETSRÅDET I TONSEN MENIGHET  

 
 

KAN DU TENKE DEG Å BIDRA? 
 

Høsten 2023 skal det velges et nytt menighetsråd for Tonsen menighet. Menighetsrådet 

fungerer som styret i Tonsen menighet og vi ønsker deg med på laget som et folkevalgt 

styremedlem.  

 

Vi inviterer deg med til en felles innsats for å skape en levende, nær og tilgjengelig kirke. Et 

sted hvor de som bor i vårt nærmiljø kan kjenne seg hjemme, og komme med både tvil og 

tro. En kirke som gir rom for refleksjon og undring, og som er åpen for alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MED I MENIGHETSRÅD  

1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende 

2.  Du blir del av et kristent fellesskap 

3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 

4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge 

5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken 

6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 

7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke 

8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 

9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger 

10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv 

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg! 

 

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?  

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha 

stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner 

over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og 

ungdomsarbeid, samt jus 

og økonomiforvaltning. 

 



Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder: 

•  Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år 

•  Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) 

•  Gudstjenester 

•  Kirkemusikk 

•  Hvem skal få pengene som samles inn i kirken 

•  Utleie av kirken 

•  Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop 

•  Samarbeid med frivillige 

•  Langsiktig planlegging av menighetens arbeid 

 

Menighetsrådet har en representant i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar seg av administrative og 

økonomiske oppgaver vegne av soknene.  

 

Menighetsrådet har i 2022 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- 

og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsrådet 

møtes 4–5 ganger i halvåret, og i Tonsen menighet er onsdag fast møtedag (kl. 18.00). 

Varamedlemmer møter fast. Det er forventet at medlemmene av menighetsrådet representerer 

rådet i et av utvalgene/komitéene. Medlemmene velges for fire år. 

 

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplever det som 

meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende 

som de hadde forventet. 

 

Det som skiller et møte i Menighetsrådet fra et hvilket som helst styremøte i et borettslag eller en 

fotballklubb og at møtet åpnes med noen ord til ettertanke og avsluttes med at soknepresten lyser 

velsignelsen. Ellers er sakene ganske like, det handler om alt fra bygningsmasse og materiell, til 

fellesskap og arrangementer.  

 

Ytterligere informasjon finner du på kirken.no.  

 

TRO, TJENESTE OG TRIVSEL 

Dette er viktige nøkkelord for Tonsen menighet. De tre ordene som 

starter på T – tro, tjeneste og trivsel – gir retning for menigheten og 

utdypes i virksomhetsplanen vår. De fem M-ordene er Tonsen 

menighets satsningsområder i perioden 2022-2025 og er beskrevet i 

vår virksomhetsplan.  

 

For spørsmål kan du kontakte Mona Bjelland, tlf 997 96 799, epost: 

mona.bjelland@gmail.com 
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