
TONSEN MENIGHETSRÅD 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 1/2018, 17.01.18 
 
Til stede:  Anne Westermoen, Nils Ola Sande, Ingvild Nordberg Iversen, Torstein Winger, Mari 
                  Wirgenes, Elisabeth Lunde Seland (1.vava), Jon Petter Hagen (3.vara),  
                  Helge Kjølberg (4.vara) 
                  Gry G. Fredum (referent) 
Forfall:     Amanda Gytrup, Monica Drage, Inger Marie Astad (2.vara) 
 
MR 01/10/2017 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet. 

- Godkjent. 
 
MR 02/01/2018 
Referat fra MR-møte 13.12.17 

- Godkjent. 
 
MR 03/01/2018 
Referatsaker 

1) AU-møte 08.01.18 
Tas til orientering. 

2) Fellesrådsmøte (Hovedkomitemøte) v/ Winger 
Det har ikke vært møte siden forrige MR-møte. 

3) Ev. utvalgsmøter 
Ingen avholdt etter forrige MR-møte. 

 
MR 04/01/2018 
Driftsregnskap for menigheten pr. 30.11.17 

- Tas til orientering. 
(Tall for barnehagen forelå ikke.) 
 
MR 05/01/2018 
Høring: Endring av navn på Østre Aker prosti 
Henvendelse fra Oslo bispedømmeråd, datert 04.01.18, med svarfrist innen 01.03.18. 
MR ga uttrykk for følgende: 

- Nåværende navn, «Østre Aker prosti», bør beholdes av kulturhistoriske grunner. 
 

Formelt vedtas et høringssvar i MR-møte 28.02. 
 
MR 06/01/2018 
Møte med biskopen 01.03.18 i Nordstrand kirke  
(Jf. AU 03/01/2018) 
Fredum har varslet bispekontoret om kollisjonen med vårt eget fredsarrangement. 
 
 
MR 07/01/2018 
Trosopplæringsplanen, del 1 
(Jf. MR 04/10/2017) 
Vedtak: Trosopplæringsplanen, del 1, vedtas. 
Det leses korrektur før innsendelse. 
 
 



MR 08/01/2018 
OVF-midler – forslag til søknad. 
(Jf.: AU 04/01/2018) 
Trosopplærer Marthe Wang har i samråd med organist Sondre Pettersen og kapellan Øyvind 
Remmen utarbeidet et forslag om å søke om midler til økt musikalsk satsing på 10 gudstjenester (5 
familiegudstjenester og 5 høymesser). Søknaden vil ligge innenfor 3 av Kirkemøtets satsingsområder: 
«Gudstjenesteliv», «Kirkemusikk og kultur» og «Barn og unge». Søknadsfristen er 01.02.2018. 
Vedtak:  Det søkes OVF-midler til økt musikalsk satsing på 10 gudstjenester (Jf. Wangs forslag).  
                Endelig søknad utformes og sendes Oslo bispedømmeråd. 
 
MR 09/01/2018 
Frivillighetssøndagen 28.01.18 
Wirgenes gjennomgikk hovedpunktene for fortellergudstjenesten og kirkekaffen. 
Fredum redegjorde for vertskapsrollen som MR og stab har denne dagen på kirkekaffen, så langt er 
det 9 fra MR og 9 fra staben som er med. Arbeidslister og bordoversikt vil være slått opp på veggen 
ved kjøkkendøren. Alle stiller med hvite skjorter/bluser/gensere og får utdelt «Tonsenmesseforkle». 
Fredum sørger for blomster til forteller Helga Samset og musiker Jonas K. Vemøy. 
 
MR 10/01/2018 
Orienteringssaker 

1) Fredsmarkeringen 01.03.18 
Hagen informerte om at Utvalg for internasjonal kontakt har møte 18.01.18, og vil der 
fortsette arbeidet med arrangementet. 
Det ble presisert i møtet at det haster med plakater og ev. annet reklamemateriell. 

2) Årsmeldingen for 2017 
(Jf.: AU 07/01/2018) 
Kjølberg har påtatt seg arbeidet med layout’en, og de fleste bidragene er blitt oversendt ham 
i dag. AU kan trolig se på et utkast 14.02., og muligens kan den legges fram for MR 28.02. 

3) Økonomireglementet – oppdatering 
Ingen endringer i sak – bare utskifting av navn. 

4) Hilsen til tidligere MR-leder Anne Kristine Norum 
Westermoen hadde skrevet et kort med takk fro innsatsen som MR-leder som de 
tilstedeværende signerte. 

5) Virksomhetsplanen 2018 
Planen ble delt ut. 

 
MR 11/01/2018 
Eventuelt. 

- Ingen saker meldt. 
 
 
17.01.18 
 
 
Gry G. Fredum 
 
 


