
TONSEN MENIGHET 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 8/2018, 14.11.18 
 
Til stede: Anne Westermoen, Nils Ola Sande, Torstein Winger, Amanda Gytrup, Mari Wirgenes, 
                 Elisabeth Lunde Seland (1.vara), Inger Marie Astad (2.vara), Jon-Petter Hagen (3.vara), 
                 Helge Kjølberg (4.vara) 
                 Gry G. Fredum (referent) 
Forfall:    Ingvild Nordberg Iversen, Monica Drage 
 
MR 01/08/2018 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet. 

- Godkjent.  
 
MR 02/08/2018 
Referat fra MR-møte 10.10.18 

- Godkjent. 
 
MR 03/08/2018 
Referatsaker 

1) AU-referat 31.10.18 
Tas til orientering. 

2) AU møter Vedlikeholdsutvalget (VU) 
Tas til orientering. 

3) PR-møte 23.10.18 
Hovedsaken på møtet var Kirkebruksplanen, men man var også såvidt innom kirkevalget 
2019. Byrådets budsjettforslag 2019 bevilger 3 mill. til diakonalt prosjektarbeid i 
Groruddalen.  

4) FR-møte 18.10.18 v/ Westermoen 
Hovedtema var økonomien. Hvis kirkebruksplanens forslag blir vedtatt kan man maksimalt 
spare 5 mill. som skal tas inn ved å redusere stillinger. 
Menighetene får trolig KOPINOR-utgiften i 2019, basert på tall fra statistikken. For Tonsens 
del beløper dette seg til kr. 30.251. I tillegg skal KfiO fra og med 2019 ha 30% av 
utleieinntekter fra menighetssaler og kirkerom. 
Neste FR-møte er 06.12.18. 

5) Ev. utvalgsmøter 
Internasjonalt utvalg markerer Latvias 100års-jubileum på kirkekaffen 18.11. med eksempler 
på Latvias matkultur og en innsamling til en pengegave til vennskapsmenigheten. 
Utvalget med forsterkning av Heidi E. Hagen møtte Jon Ragne Bolstad i Misjonsalliansens 
lokaler 06.11.18. Representanter fra andre menigheter var også tilstede. 
Tonsenbladet nr. 1/2019 har stoffrist 23.11.18. 
Musikkutvalget hadde møte 05.11.18, - temaet var virksomhetsplanen for 2019. 

 
MR 04/08/2018 
Valg av leder og nestleder for perioden 01.11.18 – 31.10.19 
Vedtak: Anne Westermoen velges til leder og Nils Ola Sande til nestleder i nevnte periode. 
 
MR 05/08/2018 
Kirkebruksplanen 
SVARSKJEMA HØRING – KIRKEBRUKSPLAN FOR OSLO 
Høringssvar sendes innen 1. november 2018 til kirkebruksplanoslo@kirken.no  
Fristen kan utsettes til 15. november etter søknad. 
 

 

mailto:kirkebruksplanoslo@kirken.no


 

Høringsinstans:  Tonsen menighetsråd 

Kontaktperson: Anne Westermoen / Gry G.Fredum 

Epost:  

Telefon:  

 

1. Målet med en plan for bruken av kirkene i Oslo er beskrevet i pkt. 1.1. Gi deres vurdering. 

Helt enig 
      

Delvis enig 
X 

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig       

Hvordan svarer vi på endringene som vil komme i Oslo i årene som kommer? 
VI stiller spørsmål ved hvor virkningsfullt det er å sette fokuset på nedleggelse av kirkebygg. Skal kirken i Oslo være Levende nær og 
tilgjengelig, må den være tilstede. Om dette skal innebære en utvelgelse av kirkebygg som skal prioriteres for videre satsing må det 
gjøres tydelige valg, og ikke kuttes litt overalt i flere runder. En langsom utarming av menigheter over år vil trolig gjøre at menighetslivet 
forvitrer og at det blir vanskelig å beholde, rekruttere og engasjere både ansatte og frivillige. En endring av strukturen vil trolig kreve at 
man tør å se på soknegrensene på nytt.  
 
Hvordan legges det til rette for et godt økonomisk grunnlag for å imøtekomme utfordringene? 
Vi mener at hovedbetingelsene for et sunt økonomisk grunnlag for Den norske kirke må legges gjennom videre arbeid med 
rammebetingelsene overfor Kirkerådet, departementer og kommuner.  Det må avklares sentralt hvordan kostnadene til bevaring av 
kirkebygg skal ivaretas. Vi ønsker oss at det økonomiske ansvaret for den kulturarven kirkebyggene utgjør skal ivaretas nasjonalt, og at 
det forhandles fram økonomiske avtaler for Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV) på lokalplan.  

Gi deres vurderinger av styringsgruppens anbefalinger 
 

2. Gamle Aker kirke er soknekirke i nåværende Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Leieavtalen med Stiftelsen Diakonissehuset 
om Lovisenberg kirke fortsetter ved at Stiftelsen går inn med økonomiske midler i størrelsesorden et årsverk som skal 
benyttes til arbeid ut mot Lovisenberg kirkes geografiske nærmiljø. Lovisenberg kirke og menighetshus supplerer Gamle 
Aker kirke og menighetshus. Det arbeides videre med nytt navn på soknet.  Jfr punkt 6.1.2 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

 

 

3. Trefoldighetskirken tas ut som soknekirke i Sentrum og St. Hanshaugen sokn og blir en del av Domkirken sokn. Det 
forordnes gudstjenester i Trefoldighetskirken med en kompletterende profil til Domkirken. Domkirken sokn – med 
Trefoldighetskirken - opprettes som eget rettssubjekt med menighetsråd og sete i Fellesrådet. Domprosten gis - sammen 
med domkirkerådet - myndighet til å videreutvikle profilen i Trefoldighetskirken. Domprosten står i dialog med 
kirkevergen om de økonomiske og bygningsmessige rammebetingelsene. Jfr punkt 6.1.2 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

4. Vestre Aker kirke er soknekirke i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn. Bakkehaugen kirke beholdes som kirke i 
soknet, der biskopen forordner én gudstjeneste i måneden. Noen av menighetens fellesaktiviteter – blant annet knyttet til 
barne-, ungdoms- og familiearbeid -  legges til Bakkehaugen kirke etter en oppsatt plan. Fellesrådet leier ut ledig kapasitet. 
 
Majorstuen kirke leies ut i sin helhet. Jfr. Punkt 6.2.2 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

5. Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Sofienberg kirke fristilles for utleie. Det forordnes ikke 
gudstjenester i Sofienberg kirke, men ikke-forordnede gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne sted i 
begrenset grad etter en oppsatt plan. Jfr. Punkt 6.3.2 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

6. Torshov kirke er soknekirke i Torshov og Lilleborg sokn. Etter at Torshov kirke er rehabilitert, fristilles Lilleborg kirke for 
utleie. Jfr. Punkt 6.3.3 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 



 

7. Sagene kirke er soknekirke i Sagene og Iladalen sokn. Ila kirkeanlegg fungerer som soknets menighetslokale og 
kontorlokale.  
OBDR, KfiO og menighetsrådet inngår samarbeidsavtale om utleie og bruk av Ila kirke 
til bispedømmets særlige satsing på aldersgruppen 18-30 år, ved at Majorstua + flytter sin aktivitet til Ila kirke. Dette 
gjøres i samråd med menighetens aktiviteter.  
Jfr. Punkt 6. 3.4 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

8. Mortensrud kirke er soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud sokn. Kapellet på Bjørndal representerer en kirkelig 
tilstedeværelse og kan benyttes som hverdagskirke. Klemetsrud kirke fristilles for utleie, men må være tilgjengelig for 
gravferder og enkelte andre kirkelige handlinger, blant annet ved at biskopen forordner noen særskilte gudstjenester i 
løpet av året. Kirkelig fellesråd står for utleie av ledig kapasitet. Jfr. 6.4.2 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

9. Høybråten og Stovner er soknekirker i Høybråten, Fossum og Stovner sokn. Fossum kirke fristilles for utleie for å etablere 
et diakonalt senter. 
 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

10. Furuset er soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn. Ellingsrud kirkes status som soknekirke vil bli vurdert etter at 
kartleggingsarbeidet for Groruddalen prosti er fullført 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig   X 

Kommentarer: 
 

 

11. Haugerud er soknekirke i Haugerud og Østre Aker sokn. Østre Akers kirkes status som soknekirke vil bli vurdert etter at 
strategiarbeidet «Kirke i Hovinbyen» er avsluttet.  
 

Helt enig 
      

Delvis enig 
      

Delvis uenig 
      

Helt uenig 
       

Hverken enig eller 
uenig  X 

Kommentarer: 
 

 

12. Andre spørsmål eller kommentarer til styringsgruppen 

Spørsmål/kommentarer: 
Kirkens tilstedeværelse i en ny tid betinger at den er synlig, også med bygg som gir rom for aktivitet og kontakt i nærmiljøet. 
Økonomirapporten peker tydelig på at det er uttak av ansatte, evt administrasjon som er det kostnadsbesparende.  For Oslo og behovet 
or akutte innsparinger ser vi ikke for oss at det blir mulig å legge gode planer når bispedømme og fellesråd ikke står felles ansvarlige for 
utgiftene til personal, drift og vedlikehold. Prosjektet med samlokalisering og felles enhetlig ledelse blir viktig for å komme videre. 
 

 
MR 06/08/2018 
«Kirkeordning for Den norske Kirke» - høring. 
(Jf.: MR 08/07/2018 pkt.4, AU 03/09/2018) 
Vedtak: Nevnte høring besvares ikke. 
 
MR 07/08/2018 
Ansettelse av ny sokneprest i Tonsen 
(Jf.: AU 06/09/2018) 

1) Innspill til utlysningstekst. 
Notatet ble gjennomgått og det kom nye innspill. Sendes til prosten i Groruddalen prosti 
senest 19.11.18.  

2) Fullmakter / møtebehov. 
Ekstraordinært MR kl. 17:00 09.01.19 der det blir foreslått kandidater for intervju. 



(forts.: MR 07/08/2018) 
           Anne Westermoen er MR’s representant i intervjuene. 
 
MR 08/08/2018 
Trosopplæringsbudsjettet 2019 
Budsjettet ble gjennomgått, og en endring foretatt. For øvrig godkjent. 
Sendes KfiO før 20.11.18. 
 
MR 09/08/2018 
Orienteringssaker 

1) Arbeidsdag for MR, utvalg og stab 17.11.18 kl. 09:30 – 14:00 
Det ble kort redegjort for programmet, 2 fra MR hadde meldt forfall. 

2) Besøk av prosten i 2019 
Prost Øyvind Stabrun kommer på MR-møte 27.03.19. 

3) Nominasjonskomiteen til kirkevalget i 2019 
Det arbeides med å sette sammen en komite bestående av 4 personer. 
Den kan trolig oppnevnes i MR-møtet 12.12.18. 

4) Loppemarked 2019 
Det er så langt intet nytt i saken; vi vet ikke om det er mulig å arrangere loppemarked i 2019. 

5) Tonsenmessa 2018 – resultat 
Resultatet vil trolig bli ca. kr. 145.800 – dette er kjempebra!! (Budsjett kr. 130.000) 
Evalueringsmøte 20.11.18. 

 
 
 
14.11.18 
 
Gry G. Fredum 
 
 


