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Endel endringer har skjedd i 2019 for Tonsen menig-
het. Vi startet året uten fast sokneprest, og var glade 
for å få på plass Maria Paulsen Skjerdingstad som 
vår nye sokneprest fra 19/8.

Etter mange år i Tonsen sluttet vår trosopplæ-
ringsmedarbeider Marthe Haaland Wang. Vi gleder 
oss over å ha fått ansatt Mette Kamperhaug i stil-
lingen fra 12/2-20.

Både Tween Sing og Tonsing har fått nye diri-
genter dette året. «En smak av retreat» som ble star-
tet av Mari Wirgenes har blitt videreført med nye 
ansvarlige.

Nytt menighetsråd trådte i funksjon fra 1/11. 
De fleste i rådet er nye, 3 sitter over fra forrige MR.

Vi er heldige som har fleksible ansatte og mange 
trofaste frivillige som bidrar til at aktivitetene opp-
rettholdes selv om endringer skjer. Men vi må konti-
nuerlig vurdere om aktivitetene og arbeidet vi driver 
er riktig å videreføre.

Tonsen menighetspleie fikk for over 60 år siden 
driftsansvar for Økernbråten barnehage, etterhvert 
ble dette overtatt av Tonsen menighet. Med stadig 
strengere krav til drift av barnehager ser ikke MR seg 
i stand til å ivareta denne oppgaven på en forsvar-
lig måte, og ønsker å overlate dette til profesjonelle 
aktører. Våren 2019 ble det vedtatt å avvikle vårt 
eierskap til Økernbråten barnehage innen 31.07.20. 
Vi ønsket at barnehagen kunne videreføres med en 
utvidet formålsparagraf med nye eiere, og en opp-
nevnt arbeidsgruppe har resten av året jobbet med å 
avklare dette. Arbeidet blir sluttført i 2020.

I løpet av året har det også blitt igangsatt nye 
tilbud i menigheten:

Årvoll omsorgssenter ble åpnet 
dette året i bydel Bjerke. Utover 
høsten har ansatte i menigheten 
bidratt i  kultur-og aktivitetstilbud 
der med regelmessige besøk på År-
voll omsorg+.

Høsten 2019 ble det startet opp 
kveldsgudstjenester ca 1 gang i må-

neden. Ønsket er å nå gruppen «unge voksne» som 
man sjelden ser på gudstjenestene søndag formiddag.

Etter ønske fra ungdommer selv ble det fra no-
vember startet opp «Tonsen Klubb», et tilbud for 
tenåringer en fredagskveld i måneden.

Fra 1/1-19 er Misjonsalliansens arbeid i Vietnam 
vårt nye misjonsprosjekt som vi støtter både øko-
nomisk ved 4 ofringer i løpet av året og gjennom 
forbønn. Ekstra godt passer det at arbeidet der le-
des av våre utsendinger Jon Ragne Bolstad og Guro 
Nesbakken.

Lokalene våre fylles opp store deler av uka til faste ak-
tiviteter som du kan lese mer om på de neste sidene.

Utenom menighetens egne tiltak samles 7. Oslo 
speidergruppe med sine 159 medlemmer ukentlig 
i kjellerlokalene våre. De feiret dette året 100 års 
jubileum med flere store arrangement.

Kortado, et av byens mest populære kor med 120 
medlemmer øver ukentlig i kirken vår.

Stor aktivitet i lokalene medfører også slitasje. 
Dette året har vi fått nytt gulvbelegg i menighets-
salene, og vedlikeholdsutvalget har sørget for nye 
gardiner og lampetter i lille menighetssal. Mye av 
vedlikeholdsarbeidet gjøres på dugnad.

Menighetens to store dugnader, loppemarked og 
Tonsenmessa ble også dette året gjennomført med 
godt resultat.

Ordene TRO-TJENESTE-TRIVSEL skal være ret-
ningsgivende for oss som menighet.

Ved å lese de enkelte undergruppenes bidrag til 
årsmeldingen vil du få god oversikt over 
hva som gjøres, og kanskje også hvor du 
kan finne din plass der du blir inkludert, 
utfordret og får være tilstede med hele deg.

Vi trenger hverandre!

Vennlig hilsen
Elisabeth Lunde Seland

Menighetsrådsleder

1
      INNLEDNING TIL ÅRET 2019
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           MENIGHETSRÅDET (MR)

Rådets sammensetning t.o.m. 31. 10. 2019:
Anne Westermoen  Leder i menighetsrådet, 2.vara til Kirkelig fellesråd i Oslo,
     prostirådsrepresentant, arbeidsutvalget, loppekomiteen
Ingvild N. Iversen  Nestleder i MR, arbeidsutvalget, Økernbråten barnehages 
     samarbeidsutvalg, givertjenesten
Amanda E. Gytrup  Trosopplæringsutvalget 
Torstein Winger  Fellesrådsrepresentant, diakoniutvalget 
Monica Helen Drage 
Nils Ola Sande  Trosopplæringsutvalget, musikkutvalget
Elisabeth Lunde Seland 1.vara, diakoniutvalget, kirkekaffeansvarlig
Inger Marie Astad  2.vara, diakoniutvalget
Jon Petter Hagen  3.vara, utvalg for internasjonal kontakt 
Helge Kjølberg  4.vara, Tonsenbladets redaksjon

Rådets sammensetning f.o.m. 01.11.2019:
Elisabeth Lunde Seland Leder i menighetsrådet, vararepresentant til Kirkelig fellesråd i Oslo,
     prostirådsrepresentant, arbeidsutvalget, kirkekaffekomiteen
Torstein Winger  Nestleder i menighetsrådet, arbeidsutvalget
Sigurd Sporild Breievne Trosopplæringsutvalget, gudstjeneste- og musikkutvalget
Mona Bjelland  Tonsenmessekomiteen
Henning Hauge-Nilsen Vedlikeholdsutvalget
Jon Petter Hagen  Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo, Utvalg for Internasjonalkontakt
Åse Gladhaug Berre 1. vara, diakoniutvalget
Tormod Davidsen  2. vara
Arne Østreng  3. vara, Tonsenbladets redaksjon
Anne-Mari Tjeldnes  4. vara, gudstjeneste- og musikkutvalget
Ketil Weie  5. vara, utvalg for internasjonal kontakt, loppekomiteen

For øvrig møter:
Maria Paulsen Skjerdingstad Sokneprest f.o.m. 19.08.2019
Gry Gotaas Fredum  Daglig leder, arbeidsutvalget, sekretær/saksforbereder for menighets-  
     rådet uten stemmerett, Tonsenmessekomiteen, Økernbråten barnehages 
     samarbeidsutvalg, givertjenesten, loppekomiteen
Øystein Mathisen   kapellan, personlig vara for sokneprest
 
Menighetsrådet har hatt 10 møter. Det har vært avholdt årsmøte 12.05.2019. I arbeidsutvalget møter 
menighetsrådets leder og nestleder, samt sokneprest og daglig leder. Arbeidsutvalget har hatt 10 møter i 
2019. Arbeidsutvalget forbereder menighetsrådsmøtene og treffer avgjørelser i mindre saker. Arbeidsut-
valget er menighetsrådets personalutvalg og økonomiutvalg. Møtereferater fra arbeidsutvalget fremlegges 
for menighetsrådet. Menighetsrådet er representert i de forskjellige utvalgene. Menighetens økonomi 
er en utfordring; inntektene dekker ikke utgiftene. Kontoret har gjennomført flere sparetiltak, men det 
som vil monne er en radikal økning av antall faste givere.Givertjenestekomiteen gjør et bra arbeid i så 
måte, men det er ikke lett å rekruttere nye givere. 
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           STABEN

Staben har i 2019 bestått av følgende personer:

Maria Paulsen Skjerdingstad  sokneprest (f.o.m. 19.08.19)
Øystein Mathisen  kapellan (fungerende sokneprest t.o.m. 18.08.19)
Øyvind Ådnøy Remmen   kapellan
Kristian Engelstad Kvalem vikarprest (f.o.m. 01.01 t.o.m. 14.06.19)
Knut Sand Bakken  vikarprest (f.o.m. 24.06 t.o.m. 11.08.19)
Helga Marie Abrahamsen  kateket  
Sondre Pettersen  Organist (65%)
Marthe Haaland Wang Trosopplæringsmedarbeider (50%, t.o.m. 25.08.19)
Eivind Frustøl  Trosopplæringsmedarbeider (80%)
Ieva Folmo   Diakon (90%)*
Gry Gotaas Fredum  Daglig leder 
Gunhild Ettestøl   menighetssekretær (70%)

Tone-Siv Keiserås Kronberg 10% barnekoordinator Superonsdag * 
Ingeborg Seim Grøvlen 10% ansv.voksenleder TonSing* (t.o.m. 30.06.19)
Helene Berge  10% ansv.voksenleder TonSing* (f.o.m. 01.08.19)
Kristin Sønnesyn Berg 10% dirigent i TonSing* (t.o.m. 30.06.19) 
Eline Tjøstheim Steinsland 10% dirigent i TonSing* (f.o.m. 01.08.19)            
Øyvind Skjerdal  10% musikalsk ansvarlig TonSing *
Ingeborg Stensby  10% renholder*

(*menighetslønnet)

MR takker staben for et godt samarbeid 
i året som er gått, og takker hver enkelt 
for helhjertet innsats i Tonsen menighet!

Fra innsettelsen av vår nye sokneprest:
F.v.: Øystein Mathisen, 

Anne Westermoen (MR-leder), 
Maria Paulsen Skjerdingstad, 

prost Øyvind Stabrun og 
Øyvind Remmen.
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           KIRKEVALGET
4

Ved kirkevalget i 2019 var det 9 750 stemmeberet-
tigede i Tonsen sokn. Det viser at økningen på 2000 
medlemmer som kom ved justeringen av soknegren-
sene i forkant ved forrige valg, er nå gått tilbake med 
700 medlemmer. 

Antallet avgitte stemmer var 844 noe som utgjør 
8,6%. Valgdeltagelsen er da tilbake på nivået rundt 
valget i 2011 (8%) etter den særlig høye deltagelsen 
i 2015 med 16%.

Valgsteder
Tonsen menighet hadde fem valglokaler – på Disen, 
Linderud, Tonsenhagen, Løren og Årvoll skoler. To 
av stedene samarbeidet Tonsen med andre menig-
heter – Grefsen og Sinsen menigheter.

Det nye menighetsrådet 
Det nye menighetsrådet tiltrådte 1. november og er 
valgt for fire år. Både faste medlemmer og varamed-
lemmer deltar på menighetsrådsmøtene. Alle har 
tale- og forslagsrett, men uten forfall er det bare de 
faste medlemmene som har stemmerett.

De seks faste medlemmene er Sigurd Sporild 
Breievne, Mona Bjelland, Elisabeth Lunde Seland, 
Henning Hauge-Nilsen, Torstein Winger, Jon Pet-
ter Hagen. 

Varamedlemmer er Åse Gladhaug Berre  (1. vara), 
Tormod Davidsen (2. vara) Arne Østreng (3. vara), 
Anne-Mari Tjeldnes (4. vara) og Svein Ketil Weie 
(5. vara).

Medlemmene i det nye menighetsrådet bor i ulike 
områder i soknet, er fra 18 til 89 år gamle, har for-
skjellige yrker, interesser og hjertesaker. Tre av dem 
er gjenvalgt fra forrige menighetsråd. Det gir gode 
forutsetninger for å representere mange grupper i 
menigheten og legge til rette for fortsatt Tro, Tje-
neste og Trivsel i Tonsen. 

Tonsen menighet takker alle som hjalp til med å 
gjennomføre valget lokalt; Både frivillige og samar-
beidspartnere ved de ulike valglokalene. Vi ønsker 
også det nye menighetsrådet lykke til med et viktig 
arbeid!



7

FRA ÅRSSTATISTIKKEN
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Statistikkskjemaet er elektronisk og endrer seg noe 
fra år til år. Det er mye som skjer i menighetenes liv 
som ikke lenger kommer til uttrykk. 

Kjernetallene for gudstjenesteliv og kirkelige 
handlinger er forholdsvis stabile sett over tid. Det 
gjelder tallet vi regner som gjennomsnittstallet på 
hovedgudstjenestene på søn- og helligdager: i 2015: 
155, i 2016: 155, i 2017: 150, i 2018: 147, i 2019: 
134 tilstede i snitt på 67 hovedgudstjenester på søn- 
og helligdager.  

Antall døpte i Tonsen kirke var 51 i 2019 (51 i 
2018). I tillegg er det mange som er bosatt i Tonsen, 
men som har dåp andre steder i landet; det var 47 
barn i år (i 2018: 55 barn).

I 2019 hadde vi 87 begravelser, i 2018 var det 
123. Av disse ble 6 (14 i 2018) holdt i vårt kirkerom. 

Vi hadde som tidligere få vielser i Tonsen kirke. 
Det var 4 i 2019, samt at prestene i tillegg hadde 

5 vielser i andre kirker.
Konfirmanttallet ligger på 50 i 2019 (61 i 2018).
Det deltok 787 på skolegudstjenestene før jul i 

2019 (904 i 2018). Dette er fordelt på Årvoll skole 

(en gudstjeneste), Tonsenhagen skole (to gudstjenes-
ter) og Linderud skole (en gudstjeneste). Disen skole 
hadde sin julegudstjeneste i Grefsen kirke.

Det deltok 814 på 3 adventsamlinger for barne-
hager (654 i 2018). 

I 2019 hadde vi 7 familiegudstjenester med et 
gjennomsnittlig oppmøte på 163 (I 2018 9 stk. med 
gjennomsnitt 157) Det ble avholdt 2 gudstjenester 
på julaften. Totalt deltok 694 (756 i 2018). 

I løpet av skoleåret har ca. 250 barn og unge vært 
innom kirken ukentlig.

Svært mange bidrar med ulønnede oppgaver i me-
nigheten; i år hadde vi 216 registrerte frivillige med-
arbeidere (227 i 2018). Disse gjør en viktig innsats 
blant annet innen distribusjon av menighetsblad, 
utvalgsarbeid, loppemarked, menighetens julemesse, 
gudstjenestegjennomføringen, diakoni, barne- og 
ungdomsarbeid, sang og musikk, osv.
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Virksomhetsplan 
Menighetsrådet har videreført arbeidet med årlige 
virksomhetsplaner. Planen er lagt opp slik at hvert 
av menighetsrådetss utvalg får ansvar for å utarbeide 
en plan som definerer et hovedmål, et delmål samt 
en oversikt over de tiltak som ønskes gjennomført.

Planen slår fast den overordnede målsetningen 
for menigheten:

Tro, Tjeneste og Trivsel i Tonsen
Planen gjennomgås årlig, og ved å se på målformu-
leringene kan vi finne ut hva vi ønsker å prioritere. 
Dette er en viktig del av menighetsrådets arbeid, og 
her trenger vi menighetens engasjement og visjoner 
for å komme videre. Vi har erfart at denne måten å 
arbeide på, har vært meget hensiktsmessig. 

Planen har blitt et arbeidsverktøy for menighets-
råd, underutvalg og stab, og forhåpentligvis også for 
stadig flere i menigheten! Menighetsråd og stab har 
hatt en hel arbeidsdag i høstsemesteret, hvor også 
utvalgsmedlemmene var med. I tillegg har staben 
en egen planleggingsdag pr. semester.

Planen fokuserer spesielt på følgende økonomisk 
prioriterte områder:
• menighetens diakonale arbeid
• kor- og musikalsk virksomhet
• barne- og ungdomsarbeidet

og følgende høyt prioriterte områder i form av  
arbeidsinnsats:
• gudstjenestene
• å nå alle døpte fra 0 til 18 år gjennom vårt 
trosopplæringsarbeid
• hjelpe mennesker til å finne sin plass i trivsel 
og tjeneste i Tonsen

Det følgende nevnes særskilt da det ikke er 
tatt med i utvalgenes årsmeldinger:

Menighetens årsmøte 
12.05.2019
Det var 69 personer til stede på møtet, hvorav 8 fra 
menighetsrådet og 7 fra staben. Møtet har vært an-
nonsert i nr. 1 (utgivelse i uke 2) og i nr. 2 (utgivelse 
i uke 14) av Tonsenbladet, og vært bekjentgjort på 
kunngjøringene i gudstjenestene f.o.m. 31.03.19, 
samt i menighetens virksomhetsplan som har vært 
tilgjengelig i våpenhuset fra midten av januar.

Menighetsrådets leder, Anne Westermoen, øn-
sket velkommen til møtet og informerte om møtets 
innhold. Det var gjennomgang av årsmeldingen for 
2018 ved Westermoen og en orientering om me-
nighetens økonomi ved Ingvild Nordberg Iversen.

Årsmeldingen for 2018
Årsmeldingen ble vedtatt av menighetsrådet 27.02.19 
(sak MR 04/02/2019) og har ligget tilgjengelig i vå-
penhuset samt på menighetens nettside. Westermoen 
hadde laget en kortfattet powerpoint-presentasjon av 
årsmeldingen som hun brukte i sin gjennomgang. 

Revidert regnskap for 2018
Regnskapet forelå ikke til årsmøtet, da det ikke var 
ferdig revidert. Det ble gjort kjent for menigheten 
da regnskapet var ferdig revidert. 

Iversen gjennomgikk foreløpige tall som lønns-
forpliktelsene, offer, loppemarked, Tonsenmesse, 
givertjeneste, misjonsprosjektet, giroene i Tonsen-
bladet o.a. 

Fellesrådet 
Tonsen menighet er representert i Kirkelig fellesråd 
i Oslo. I perioden 2015 - 2019 hadde vi også en 
representant i Fellesrådets underkomitè for bygg og 
vedlikehold.

På alle Fellesrådets møter har agendaen vært do-

FRA VIRKSOMHETEN
6
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minert av saker vedrørende regnskap og budsjett. 
Kirkene strever med trang økonomi. Av øvrige saker 
som ble behandlet i 2019 skal nevnes:
• Diakonisatsing i Groruddalen
• Kirkebruksplan for Groruddalen prosti
• Kirkemøtets vedtak om fremtidig 
kirkeordning, med mål om enhetlig ledelse og 
felles arbeidsgiveransvar
• Kirke i Hovinbyen
• Prinsipper for investering i orgler
• Flytting av Fellesrådets kontorer til Oslo 
hospital

Prostirådet 2019
Prostirådet ledes av prost Øyvind Stabrun og er et 
felles organ for de 5 menighetsrådene i Groruddalen 
prosti. I tillegg til en representant fra hver av menig-
hetsrådene ( som oftest leder), møter en representant 
for prostiets ansatte fra Fellesrådet, og en av prestene.

Det er vanligvis 4 ordinære møter i året. I 2018 
krevde arbeidet med kirkebruksplanen flere ekstra-
ordinære og utvidede møter. Etter at det i starten 
på 2019 ble nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe 
særskilt med kirkebruksplanen har det vært ett møte 
i prostirådet, den 5.mars. Dette var et utvidet møte, 
og etter et innspill til Fellesrådet i mai og endelig 
vedtak i juni har det ikke vært innkalt til møter. 

Erfaringen fra 2018 var at prostirådet var et bra 
forum for å være et samlet prosti, og kan etter me-
nighetsrådsvalget høsten 2019 tas i bruk med ny 
sammensetning av prostirådet

Økernbråten barnehage
MR er ansvarlig for driften av menighetsbarneha-
gen, som har 14-18 plasser for barn i alderen 1-6 
år. Barnehagen følger kommunalt opptak, og drif-
ten finansieres av offentlig tilskudd, foreldrebetaling 
og utjevningsmidler forårsaket av likebehandling 
av kommunale og private barnehager. Barnehagens 
regnskap føres av Kirkelig fellesråd Oslo.

Tonsen menighetsråd vedtok i sitt møte 27.03.19 
følgende:
Tonsen menighetsråd avvikler sitt eierskap til Økern-
bråten barnehage innen 31.07.2020.

Menighetsrådet oppnevner en arbeidsgruppe som skal 

arbeide med å avklare om det er aktuelle nye eiere til 
barnehagen, primært med mål at en barnehage med en 
utvidet kristen formålsparagraf kan videreføres.

De ansatte er Mona Høgnes (styrer) Marit Rode 
Alterhaug (assistent/styrerassistent), Hilde Bråten 
(assistent) Olinn Levy (ped leder 20%) samt to ren-
holdere som deler en 20% stilling. Aranshi Abrahale 
Tevelde har vært fast vikar.

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) har bestått 
av følgende: Ingvild Nordberg Iversen (MR), Helga 
Glendrange (oppnevnt av eierrepresentant),2 repre-
sentanter fra foresatte, Marit Rode Alterhaug (ansatt 
representant), Mona Høgnes (styrer) og Gry G. Fre-
dum (daglig leder). Det har vært avholdt fire møter

Personalet har deltatt på brannøvelse og første-
hjelpskurs. Vi har også i år deltatt på kurs på Øst-
landske lærerstevne.

Barnegruppa har vært stabil. Alle over tre år fikk 
vært på svømming. Førskolebarn var med til Vangen 
leirskole. Barna fikk være med på natursti, kanopad-
ling, ridning, dagstur med hest og vogn og nærkon-
takt med dyra på Vangen. 

Hovedmål: Barnehagen skal gi barn opp til 6 år 
(skolestart) gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i 
nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Bar-
nehagen skal hjelpe til med å gi et godt verdigrunnlag 
i trå med det kristne verdisyn. Barnehagen legger en 
vid praktisering av den kristne formålsparagrafen til 
grunn for sitt arbeid.

Økern sykehjem
Soknet har ett sykehjem. Det ligger i Økernveien og 
betjenes i hovedsak av kapellan Øyvind Remmen 
med månedlige gudstjenester og ved soknebud (natt-
verd) og dødsleier. Gudstjenestene foregår i kirken 
i kjelleren på hjemmet. Økernhjemmet skaffer selv 
organist, Per Karang som er veldig viktig for gode 
gudstjenester. Gudstje-
nestene er godt besøkt, 
med et snitt på 21 be-
boere og dagsenterbru-
kere. Det har vært 11 

Alteret i kirkerommet 
Økern sykehjem.
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gudstjenester i 2019, to av dem med nattverd der 
tilsammen 34 deltok i nattverden. Samarbeidet med 
Økernhjemmet koordineres av Gunn Elisabeth Støk-
ken Leren, og fungerer svært godt.

Årvoll «pluss»
Våren 2019 stod Årvoll omsorg + ferdig med 80 
omsorgsleiligheter. Da åpningen ble markert deltok 
konstituert sokneprest Øystein Mathisen og diakon 
Ieva Folmo fra Tonsen menighet. I løpet av høsten 
kom vi i gang med regelmessige besøk på Årvoll om-
sorg + ca en gang i måneden. I oktober og november 
holdt sokneprest Maria Paulsen Skjerdingstad en 
enkelt ettermiddagssamling i lokalet som kalles for 
Bjerkestua. Da har det vært ca 10-12 deltakere. I 
desember hadde organist Sondre Pettersen og sok-
nepresten en adventsamling i kafeen, med allsang og 
andakt. Da var det ca 30 frammøtte. 

Loppemarkedet 10. og 11. mai
Loppemarkedet er så mye mer enn den økonomiske 
gevinsten! Det er en opplevelse av samhold, humor, 
innsatsvilje, svette, støv og slit! Hjertelig takk til alle 
de ca 180 frivillige som bidro! Og selvfølgelig er vi 
meget takknemlige for et solid bidrag til menighe-
tens arbeid; kr. 188.143,- brutto (2018: 166.253,–) 
– et flott resultat!! Inntektene fra loppemarkedet går 
uavkortet til arbeidet blant barne og unge i Tonsen. 
Perioden med henting, sortering og salg var frem-
deles bare 10 dager, og det gikk bra!

Loppekomiteen har bestått av: Anne Westermoen 
(MR), Anne Kari Strøm, Torunn Silva og Gry G. 
Fredum (dgl.leder)

Tonsenmessa
8. og 9. november
I komiteen: Roy Oliver Jahnsen (leder), Ruth Eli-
sabeth Stenvaag, Torbjørg Horverak, Astri Haug, 
Mona Bjelland, Gry G. Fredum. Bente Beck hadde 
ansvar for kjøkkenet og kafeteriaen.

Tonsenmessa ble også denne gang forberedt, gjen-
nomført og støttet av mange medhjelpere.

I tillegg til håndarbeidsgruppa for Tonsenmessa 
(11 medlemmer) som møtes annenhver uke gjen-
nom hele året, ble det produsert salgsartikler (hånd-
arbeid) av ytterligere ca.40 personer. Mange leverte 
også hjemmebakte småkaker eller hjemmelaget syl-
tetøy. Gevinstene til det store lotteriet kommer både 
fra lokale firmaer og fra enkeltpersoner.

På fredag ble messa åpnet kl. 14 med besøk av 
barna i Økernbråten barnehage, og den var åpen til 
18:30, med mange tilstede. Det var mulig å kjøpe 
middag (pølser med potetmos). På lørdag åpnet 
messa kl. 11 og holdt åpent til 15:30. Grøtsalg var 
populært, og det ble det som vanlig holdt en mini-
konsert med Superkidz & Tweens for fullt hus, og 
med barneaktiviteter i underetasjen like etter.

Bruttoresultatet i år ble kr. 143.950 (i 2018: kr. 
145.743)

Bibelgrupper
Det er 8-10 bibelgrupper i menigheten. De fleste 
har startet på eget initiativ av medlemmene og er 
selvdrevne. Det er en bibelgruppe som startet opp 
etter kurskveldene i 2018. Denne gruppa ledes av 
kapellan Øyvind Remmen og møtes på formiddags-
tid i Tonsen kirke.
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Givertjeneste
Målet for givertjenestekomiteen har vært å vitalisere 
givertjenesten som menigheten har hatt i mange 
år. Målet er 250 faste givere, og per 31.12.19 var 
det registrert 93 faste givere som i løpet av året har 
bidratt med kr. 253.100 - Hjertelig takk!! I 2019 
hadde komiteen 2 møter der hovedpunktet alltid 
er rekrutteringsstrategi. Barometeret med bordten-
nisballer i et rør i kirkerommet (en ball er fem faste 
givere) følges opp i gudstjenestene gjennom året. 
Komiteen har bestått av Ingvild Nordberg Iversen 
(MR), Astrid E. Petersson, Øyvind Å. Remmen og 
Gry G. Fredum. Eksempel: 250 givere som gir 200 
kr i måneden det blir 600 000 kroner i året.

Slik blir du fast giver i Tonsen menighet 
Send en e-post til post.tonsen.oslo@kirken.no (el-
ler kontakt menighetskontoret på annen måte) 
og si at du ønsker å bli fast giver. Legg inn et fast 
oppdrag i nettbanken din med betaling til konto: 
1503.08.60443. Kontonavn: Tonsen menighet. 

Dersom du ønsker det, kan du øremerke gaven 
din til «Diakoni» eller 
«Barn og unge», og 
hvis du ønsker at det 
du gir skal innberet-
tes til skatteetaten, 
slik at du får skat-
tefradrag etter gjel-
dende regler, må 
du oppgi fødsels-
nummer til me-
nighetskontoret.

Gudstjenestelivet i Tonsen
Gudstjenestene i Tonsen kirke er menighetens puls 
og hjerterytme. Gudstjenestene ruller og går, søndag 
etter søndag, helligdag etter helligdag og det er det 
gudstjenestefeirende fellesskapet som er utgangs-
punktet for alt fellesskap i Tonsen menighet. Guds-
tjenestene står i en lang og god tradisjon. Samtidig 
er hver gudstjeneste en ny og unik hendelse, som 
skapes på nytt, gang etter gang. 

I løpet av 2019 har vi i Tonsen menighet feiret 
91 gudstjenester og til sammen har 10971 deltatt 
på gudstjenestene våre, det vil si et snitt på 120 på 
hver gudstjeneste. Ser vi bare på gudstjenester som 
er holdt på søn- og helligdager er snittet på 134 del-
takere. Hver søndag kl. 11 er det gudstjeneste med 
påfølgende kirkekaffe, bortsett fra på høytidsdagene. 

Det er stor variasjon i gudstjenestene. Ca. en gang 
i måneden er det familiegudstjeneste, som oftest 
knyttet til et trosopplæringstiltak, hvor en alders-
gruppe er særskilt invitert. Vi inviterte 1og 2-åringer 
til sanse-gudstjeneste, 4-åringer fikk bok, 6-årin-
ger ble invitert til Helt Førsteklasses-gudstjeneste, 
8-åringer til Tårnagentgudstjeneste og 11-åringer 
til Lys-våken-gudstjeneste. Det har også i år vært 
Karnevals-gudstjeneste og familiegudstjeneste med 
påsketema.

De andre søndagene har det vært søndagssko-
le, som ledes av Guro Louise Abrahamsen, Anne 
Westermoen og Helga Marie Abrahamsen, og som 
innledes med at hele menigheten synger søndags-
skolesangen. 

3 onsdager i fastetiden var det kveldsgudstjeneste. 
Tema for gudstjenestene i 2019 var bibelske perso-
ner; Peter, Pilatus og Maria.

I høsthalvåret var det som vanlig konfirmasjons- 
gudstjenester både lørdag og søndag den andre helga 
i september.

I november var det Allehelgensgudstjeneste. Alle 
som hadde mistet en av sine kjære i året som gikk, 
ble spesielt invitert.

10. november var det jazzmesse og 25. november 
var det økumenisk gudstjeneste med besøk av non-
nene i Lunden kloster. Tonsen menighet deltok også 
som vanlig ved økumenisk gudstjeneste i Lunden 
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kloster i forbindelse med bønneuka for kristenenhet 
den 23. januar. 

I tillegg har menigheten hatt Ung messe, både i 
juni og i desember hvor konfirmanter, lederkurs og 
Tonsing deltok. Konfirmantene har sammen med 
menigheten også bidratt til fasteaksjonsgudstjeneste.

Viktig å nevne er også at Tonsen Kammerkor har 
stilt med forsangere på mange av gudstjenestene og 
dermed bidratt til å løfte salmesangen.

I adventstiden har Tonsen kirke hatt besøk av 
1601 barn og ungdommer til adventsamlinger og 
skolegudstjenester, fordelt på tre barnehagesamlinger 
og fire skolegudstjenester.

Nytt av året var at Tonsen menighet høsten 2019 
startet opp et nytt gudstjenestetilbud på kveldstid. 

Bakgrunnen er at vi har lett etter svar på hvordan 
vi kan nå flere unge voksne som bor i menigheten 
med gudstjenestetilbudet vårt. Det er mange som 
går på aktiviteter i menigheten, men som sjelden 
kommer på gudstjenestene. 

Gjennom våren utførte vi en spørreundersøkelse 
som ga noen svar. Noe av svarene var at tidspunktet 
kunne være en faktor. Andre ønsket seg et litt roligere 
sted uten så mange ord, og litt mer variert musikk. 

På bakgrunn av dette har vi i samarbeid med fri-
villige krefter startet opp et tilbud om kveldsguds-
tjeneste en søndag i måneden.  

Hele preget på gudstjenesten er litt dempet. Vi har 
brukt en del vekselsbønner som leses sammen. Vi 
har sunget en variasjon av enkle Taize-sanger, noen 
salmer som ungdommene er kjent med fra Tonsing, 
og gjerne en tradisjonell salme. Det har ikke vært 
preken, men teksten har fått stå for seg selv, og vi 
har åpnet for stillhet og ettertanke ved at vi har latt 
stillheten vare i ca. 7 minutter. 

Så har det vært forbønn og nattverdsfeiring med 
flere bønnesteder, lystenning og bønnelapper.

Etter gudstjenesten har vi invitert til kveldsmat i 
menighetssalen, slik at man får mulighet til å bli litt 
bedre kjent med hverandre og treffe noen nye men-
nesker. På denne måten ønsker vi å prøve å skape 
et miljø der yngre voksne kan kjenne at de har et 
gudstjenestefellesskap som er deres, og oppleve at de 
hører til i Tonsen menighet. 

Responsen på disse gudstjenestene har vært god 

så langt. Frivillige har tatt tak og hjelper til med å 
organisere kveldsmaten, og vi har vært heldige og har 
flere gode krefter som bidrar med sang og musikk. 
Håpet er at stadig flere vil oppdage dette tilbudet, 
og at det vil kunne fortsette å vokse, og at flere vil 
kunne få oppleve å ha en plass i menigheten gjennom 
dette gudstjenestetilbudet.

«En smak av retreat»     
– stille lørdager i Tonsen kirke

«En smak av retreat» ble i 2008 satt i gang av da-
værende sokneprest Mari Wirgenes og drevet av en 
gruppe bestående av to ansatte og to frivillige. Etter 
at Wirgenes sluttet i Tonsen i desember 2018, ble 
ansvaret tatt over av diakon Ieva Folmo, sammen 
med tre nye frivillige som meldte seg til denne opp-
gaven – Gjertrud Marie Farnes, Kari Sissel Andresen 
og Knut Ole Hol.

Det ble igjen gjennomført to stille lørdager i 
2019:
• 16. mars med tema 
«Guds inngripen i mitt liv», 19 deltagere.
• 19. oktober med tema «Velsignelse», 
17 deltagere.

Rammene for retreatdagen har vært de samme 
som tidligere: samvær med tidebønner og fordyp-
ning i bibeltekster om dagens tema, stillhet og hvile, 
stille måltid med musikk og til slutt en gudstjeneste 
med bønnevandring og nattverd. Tidsrammen er 
10 – 15.

Innholdet til begge dagene har blitt utarbeidet av 
den nye ansvarsgruppen. Medlemmene i gruppen 
har deltatt i både planleggingen og gjennomføringen 
av retreatdagene.
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Kurskvelder 
Vi hadde 3 kurskvelder høsten 2019. Tema var om 
oldkirken og vi stilte spørsmålet om vi har noe å 
lære av de første generasjonene med kristne? Den 
første kurskvelden var ved professor emeritus Reidar 
Hvalvik. Kapellanene Øystein Mathisen og Øyvind 
Remmen hadde så en kveld hver. Det var 50 personer 
som fulgte kurskveldene.

Praktisk tilrettelegging var ved Chris Haugen, 
Hanne Pramm, Gry Fredum og Gunhild Ettestøl.

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjonen
Innsamlingsaksjonen ble arrangert 9. april og det 
var tilsammen 98 bøssebærere. Dette var i hovedsak 
konfirmanter og speidere. 

Totalt samlet Tonsen inn kr. 70.257 gjennom både 
bøsseaksjon og offer. Det betyr at hver innbygger i 
menigheten har bidratt med kr. 3 i gjennomsnitt. Vi 
har dermed gitt rent vann til 351 personer.

Adventsamlinger for 
barnehager 
3., 4, og 5. desember arrangerte vi adventsamlinger 
for barnehager. Det ble i forkant sendt ut invitasjon 
til 48 barnehager og barnehageavdelinger av disse 
var det 22 barnehager som kom og til sammen var 
det 814 barn og voksne tilstede. Helga Marie Abra-
hamsen hadde hovedansvar for samlingen sammen 
med Øyvind Ådnøy Remmen, Sondre Pettersen og 
Gunhild Ettestøl. 

Skolegudstjenester 
I 2019 hadde vi skolegudstjenester i samarbeid med 
Linderud, Årvoll og Tonsenhagen skole. Til sammen 
787 barn og voksne var tilstede på disse. Øystein 
Solberg Mathisen, Helga Marie Abrahamsen, Sondre 
Pettersen, Eivind Frustøl, Gunhild Ettestøl og Gry 
Gotaas Fredum hadde ansvar for disse. 

Kirkeskyss til søndagens 
gudstjenester
Vi har en ordning med kirkeskyss til søndagens guds-
tjeneste. I 2019 hadde vi 5 frivillige sjåfører som 
inngikk i en turnus og dekket opp for så mange 
gudstjenester som de hadde kapasitet til. Ordningen 
gjøres kjent via Tonsenbladet og direkte til mulige 
brukere. Koordineringsansvarlig er Halvard Holtane 
(frivillig medarbeider)
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7.1  Vedlikeholdsutvalget
I løpet av 2019 har det blitt nye gardiner med blen-
dingsfunksjon i lille menighetssal. Arbeidet er gjort 
på dugnad av Kirsti Skulberg, Mari Mehlen og Eli-
sabeth Mathisen. Mari Mehlen har tatt ansvar for di-
verse vaktmesteroppgaver i smårommene i kjelleren.
Utvalget har bestått av Mari Mehlen, Kirsti Skulberg, 
Jonas K. Vemøy og Gunhild Ettestøl. I løpet av vå-
ren og høsten ble utvalget supplert med Øyvind M. 
Lund og Henning Hauge-Nilsen (MR)

7.2  Diakoniutvalget (DU) 
Medlemmer i diakoniutvalget: Elisabeth Lunde Se-
land, Inger Marie Astad, Torstein Winger (alle MR, 
frem til 1.11.2019.), Kari Fadnes og diakon Ieva 
Folmo.
Medlem fra og med 1.11.2019.: 
Åse Gladhaug Berre (MR). 
DU har hatt 6 møter i år.

Kontinuerlige arrangementer
Onsdagstreff er et formiddagstreff i lille menighets-
sal annenhver onsdag kl. 11:30 – 13:30 med andakt, 
bevertning og program. I år har det vært 19 samlin-
ger, med 30 – 40 deltagere hver gang. 3 - 4 frivillige 
har laget mat, og 2 frivillige har hentet deltagere som 
har behov for skyss. Diakonen har ledet alle møtene.
Deltagere på onsdagstreff har et felles fadderansvar 
for to barn gjennom Misjonsalliansen. Det samles 
inn kr. 550 pr. måned til dette formålet.

Besøkstjenesten har i år hatt to frivillige med faste 
besøkskontakter (regelmessige besøk, samt følge til 
legen e.l.), og noen flere frivillige som ikke har fast 
besøkskontakt, men er en del av besøkstjenesten og 
har gått på besøk av og til. Diakonen har også gått 
på en rekke hjemmebesøk i år, av disse 3 ganger med 
soknebud (nattverd).

Tonsen menighet er medlem i Nettverket for be-
søkstjenester i Oslo. Vår besøkstjeneste har også i år be-
nyttet seg av nettverkets tilbud, bl.a. fire temakvelder 
for alle frivillige besøksvenner i Oslo. Temakveldene 
har tatt opp temaer som er aktuelle for frivillige i 
besøkstjenesten, med kjente og dyktige fagpersoner 
som programholdere.
Diakonen har vært menighetenes representant i nett-
verkets tverrfaglige ressursgruppe siden august 2013, 
men gikk ut av gruppen i juni. 

Håndarbeidsgruppa for Tonsenmessa, bestående 
av 11 frivillige, har møttes i lille menighetssal an-
nenhver onsdag siden februar, med en pause i som-
merferien. Gruppen møtes kl. 11 – 14. I tillegg til 
å produsere salgsvarer til Tonsenmessa, er gruppen 
også en arena for sosial kontakt.

Livssynsgruppe på aktivitetshuset Rasmus
Rasmus på Årvoll gård, i regi av Bjerke bydel, er 
et værested og et aktivitetshus for mennesker som 
har psykiske helseproblemer eller er i en vanskelig 
livssituasjon.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har en av pre-
stene og diakonen fra Tonsen vært på Rasmus en 
onsdag i måneden for å lede livssynsgruppe - en åpen 
samtalegruppe hvor man kan ta opp spørsmål som 
gjelder tro og livssyn, men også andre sider av livet.

Sorggruppe i samarbeid med Grorud menighet
Tonsen og Grorud menigheter har også i år arran-
gert en felles sorggruppe for etterlatte etter dødsfall. 
Gruppen startet i desember 2018 og hadde 11 møter 
ca. annenhver uke i Grorud menighetssenter. Grup-
pen ble ledet av to diakoner – Ieva Folmo fra Tonsen 
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og Birgit Kinn Hanstensen fra Grorud. I år hadde 
gruppen også med en frivillig leder, Inger Margrethe 
Eriksen.

Invitasjon til ny sorggruppe ble sendt ut til et-
terlatte sammen med invitasjoner til gudstjenesten 
på Allehelgensdag. 

Forbønnstjenesten
To frivillige har møttes til bønn i kirken annenhver 
mandag formiddag gjennom hele året.

Bønneemnene som blir lagt i kirkens bønnekasse 
gjennom hele uken, tas fortløpende opp på stabs-
møter. 

Enkeltarrangementer:
24. februar ble det holdt gudstjeneste med besøk av 
koret «Sing Along». «Sing Along» er et byomfattende 
tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

som holder til i Grefsen kirke. Gudstjenesten var ved 
Øystein Mathisen, vikarorganist Mikael Bohgard 
og diakonen. 120 til stede. «Sing Along» sang og 
deltok med ulike oppgaver i gudstjenesten, og holdt 
en minikonsert på kirkekaffen, hvor diakoniutvalget 
hadde ansvar for bevertningen.

Denne gudstjenesten har blitt en årlig tradisjon 
som alle involverte ser frem til. 
Invitasjon til arrangementet ble sendt ut til alle av-
lastningsboligene i Bjerke bydel. 

1. juni var til sammen 24 deltakere med på den år-
lige ”Gi og få en dag” – turen, arrangert av Lions 
Club Bjerke i samarbeid med menigheten. Turen 
har vært arrangert i en årrekke, og er et tilbud til 
eldre som av ulike grunner har vanskeligheter med 
å komme seg ut på tur på egenhånd. 

Diakonen organiserte utsending av invitasjoner 
til både tidligere og nye deltagere. Nye deltagere 

ble rekruttert med hjelp av frivillighetskoordinator 
i Bjerke bydel og møtestedet «Fellesstund» på Årvoll 
Omsorgssenter.
Lions Club Bjerke stilte med 7 privatbiler med sjåfør. 
6 av disse hadde med seg ledsager, og diakonen var 
med som ledsager i bil nr. 7.

Etter et par timers kjøretur til ulike reisemål kom 
alle bilene til konferansesenteret Soria Moria på Vok-
senkollen, hvor det ble servert en god middag.

Tiltaket var som alltid finansiert av Lions Club 
Bjerke og gratis for deltagerne.

1. september ble det arrangert Diakoniens søn-
dag med 92 til stede på gudstjenesten, som var ved 
Maria Skjerdingstad, vikarorganist Åge Johansen og 
diakonen. Medlemmer av diakoniutvalget deltok 
som medliturger. Under kunngjøringene ble det gitt 
informasjon om diakoniarbeidet i menigheten. Dia-
koniutvalget hadde ansvar for kirkekaffe.

18. september var dagen for den årlige bussturen 
sammen med Grefsen menighet. I år gikk turen til 
Eidsvoll, med historisk omvisning i Eidsvollsbygnin-
gen og besøk på Demokratisenteret. På hjemveien 
var det middag på «Mortens Kro». Turen ble som 
vanlig organisert og ledet av diakonene i Grefsen og 
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Tonsen. 27 deltagere fra Tonsen og 21 fra Grefsen 
var med i år. Deltagere til turen rekrutteres fra for-
middagstreffet i begge menighetene og med hjelp av 
omtale i våre menighetsblader.

24. oktober arrangerte diakoniutvalget den årlige 
kultur- og fellesskapskvelden «Musikk og Mat», 
en fest for hele menigheten hvor mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er spesielt invitert.

Invitasjoner ble sendt ut i posten til avlastnings-
boligene i Bjerke bydel, og to av seks boliger sendte 
påmelding. Det var ca. 65 til stede på arrangementet, 
blant dem beboere og ansatte fra boligene, TonSing 
og ellers folk fra menigheten, både som medhjelpere 
og som publikum.

Kveldens gjester for femte år på rad var «Klok-
keklang», en gruppe som spiller håndklokker i 
Vålerenga kirke under ledelse av kantor Burghard 
Wellmann. Deltagere i gruppen er mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og deres familiemedlemmer. 
«Klokkeklang» spilte på håndklokker og ledet allsang 
hvor alle i salen kunne være med og prøve håndklok-
ker.

TonSing bidro med sang og ledet «Tonsent» -sam-
ling for alle i kirken, en stemningsfull avslutning på 
arrangementet.

Kvelden ble ledet av diakonen og Ole Johan Beck, 
spesialprest for inkluderende kirkeliv i Oslo bispe-
dømme.

Medlemmene i diakoniutvalget og noen andre 
frivillige sørget for pizza, brus og kaffe og utførte 
andre praktiske oppgaver. Også ungdommene fra 
TonSing bidro med mye god praktisk hjelp. I år fikk 
vi igjen støtte til «Musikk og Mat» på kr. 5000 fra 
Lions Club Bjerke. 

3. november: en høytidsgudstjeneste på Allehel-
gensdag med Øystein Mathisen, Øyvind Remmen, 
Ieva Folmo, vikarorganist Åge Johansen og Tonsen 
Kammerkor. 128 til stede i gudstjenesten. Navnene 
til de 93 fra menigheten som var gått bort siden 
forrige Allehelgensdag, ble lest opp i gudstjenesten. 
På forhånd var det sendt ut invitasjonsbrev til de 
avdødes nærmeste pårørende. Det var mulighet for 
lystenning under nattverdfeiringen, og mange kom 
frem for å tenne lys.

Både ansatte og noen frivillige hadde fått spesielt 
ansvar for å hilse på alle på kirkekaffen og snakke 
med de som var tilstede for å minnes sine kjære. 
Diakoniutvalget hadde som vanlig ansvar for be-
vertningen.

Desember: Blomsterhilsen i adventstiden
I adventstiden gikk utvalgets medlemmer, enkelte 
besøksvenner og ansatte på en rekke hjemmebesøk 
med en julestjerne 
som hilsen fra me-
nigheten og Lions 
Club Bjerke. Som 
vanlig finansierte Li-
ons hele tiltaket med 
et bidrag på kr. 5000. 
Til sammen ble ca. 40 
blomster delt ut av 8 
utdelere. Blomstene, 
levert av Grefsen Blomster, ble bestilt og hentet av 
utdelere i løpet av de tre første ukene i advent. Hjem-
metjenester i Bjerke bydel gav oss flere nye navn 
til mottagerlisten. Vi opplever at vi blir kjent med 
nye mennesker i menigheten på denne måten. Blant 
mottagere var også menighetens medlemmer som 
ikke lenger kommer seg så mye ut, og noen som har 
gjort mye frivillig innsats tidligere. 

Det ble også overrakt en blomsterhilsen til alle fri-
villige på årets siste onsdagstreff, som takk for deres 
trofaste innsats gjennom hele året.

Diakonens arbeidssituasjon
Diakonen har hatt 90% stilling i 2019, etter eget 
ønske.
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7.3 Utvalg for 
internasjonal kontakt 
Medlemmer i utvalget for internasjonal kontakt: Eva 
Fidjestøl, Ieva Folmo (diakon), Jon-Petter Hagen 
(MR og kontakt for Misjonsalliansen).

I år fikk utvalget to nye medlemmer: Liv Lande 
(f.o.m. april) og Ketil Weie (MR, f.o.m. 1.11.)
Utvalget har hatt to møter i 2019.

Vennskapsmenigheten vår: 
St. Johannes ev. luth. kirke i Limbazi, Latvia 
Forbønn for vennskapsmenigheten har vært med 
som en fast del av forbønn i våre gudstjenester i år.
Informasjon om vennskapsmenigheten er å finne på 
en tavle i store menighetssal.

Tonsen menighet har hvert år gitt et bidrag på kr. 
3000,- til barn og unges sommerleir i vennskaps-
menigheten. I år ble leiren ikke gjennomført. Et-
ter menighetsrådets vedtak gikk gaven til et annet 
aktuelt prosjekt i vennskapsmenigheten: oppussing 
av kirkens sakristi. 

Misjonsprosjektet i Vietnam

Fra og med 1.1. 2019 har Tonsen menighet hatt et 
nytt misjonsprosjekt: støtte til Misjonsalliansens 
arbeid i Vietnam. Dette arbeidet ledes av ekteparet 
Jon Ragne Bolstad og Guro Nesbakken, som er ut-
sendinger for Misjonsalliansen fra Tonsen menighet.

Fra Misjonsalliansens prosjektrapport for 
Vietnam i 2019:
«Misjonsalliansen har jobbet i Mekongdeltaet i man-
ge år. Klimaendringene de siste årene påvirker alt 
arbeidet vårt her – da de negative endringene griper 
dypt inn i folks livssituasjon. For at familiene skal 
klare å tilpasse seg klimaendringene er det viktig å 
fokusere på kunnskap og konkrete tiltak, men det 

er utfordrende for folk å måtte endre måten de har 
jobbet på gjennom generasjoner.

Misjonsalliansen tenker helhetlig når vi jobber 
med lokalsamfunnsutvikling. Dette betyr

at vi har gjennomført en rekke små og store akti-
viteter og tiltak i løpet av året.»

Følgende aktiviteter og tiltak ble 
gjennomført i 2019:
Klima og miljø:
• Teste ut nye modeller for mer klimarobust dyr-
king og husdyrhold, tilby kurs til bøndene
• Etablere grupper i lokalsamfunnet som overvåker 
vannstand og saltinnhold
• Undervise elever hvordan de kan rydde søppel i 
skolegården og langs elvebredden
• Teste ut skolehager for å gi barna praktiske fer-
digheter og ernæringsråd

Arbeid og inntekt:
• Starte opp spare- og lånegrupper, tilby smålån til 
stadig flere kvinner.
• Gi kunnskap og kompetanse til kvinner slik at 
de kan skaffe egen inntekt, og tilby kurs i entre-
prenørskap der kvinnene får støtte til å starte sin 
egen bedrift
• Arrangere kurs innen forretningsdrift og hus-
holdningsøkonomi

Inkludering av funksjonshemmede:
• Bevisstgjøre og øke kunnskap om rettigheter og 
inkludering av funksjonshemmede
• Støtte selvhjelpsgrupper for funksjonshemmede
• Lære skolelever om inkludering av funksjons-
hemmede på skolen

Likestilling og familierelasjoner:
• Bevisstgjøre skoleelever om at jenter og gutter er 
like mye verdt og skal ha samme
muligheter
• Arrangere kurs innen bekjempelse av vold i 
hjemmet

Interreligiøst arbeid:
Høsten 2019 gikk Misjonsalliansen inn i et prosjekt 
om religionsdialog. Fjorten ulike religioner var sam-
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let til en nasjonal konferanse for å diskutere hvilken 
rolle trosaktører kan ha

for å forebygge og hjelpe ved naturkatastrofer. 
Kirker, synagoger og templer er ofte viktige aktører 
i et lokalsamfunn og blir lyttet til.

Tonsen menighet støtter misjonsprosjektet både 
gjennom økonomisk støtte og med forbønn.

Informasjon fra misjonsprosjektet har vært med i 
tre utgaver av Tonsenbladet i år.

Sverre Vik og Beate Vinei, begge ansatt i Misjons-
alliansen, var gjester på onsdagstreffet 2. oktober. De 
fortalte om arbeidet i Vietnam og viste bilder fra en 
nylig reise til landet.

Gjennom fire søndagsofringer, samt innsamlingen 
på onsdagstreffet 2. oktober, har Tonsen menighet 
bidratt med kr. 28 004 til prosjektet i år.

Forbønn for misjonsprosjektet har vært med som 
en fast del av forbønn i våre gudstjenester.

Onsdagstreff med program om 
Gerd Grønvold Saue
Utvalget fulgte opp for-
slaget fra Eva Fidjestøl: 
å arrangere et møte for å 
bli bedre kjent med Gerd 
Grønvold Saue (bilde). 
Saue er journalist, for-
fatter, salmedikter og 
fredsarbeider. Istedenfor 
å arrangere en temasamling på kveldstid, ble vi enige 
om å ha dette som program på et onsdagstreff. Det 
ble gjennomført 29. mai, med Eva Fidjestøl som 
programholder. (Foto: faksimile/RB.)

Lyssalg i adventstiden til inntekt for NMS
Også i år arrangerte utvalget lyssalg i adventstiden 
til inntekt for NMS.

Jon-Petter og Heidi Einarsen Hagen bestilte og 
hentet lys på NMS Gjenbruk i Lillestrøm. Det ble 
solgt lys på kirkekaffe tre søndager: 17. november, 
1. desember og 8. desember. Medlemmene i utval-
get stod for salget, som gav et resultat på kr. 5370 
(i 2018: kr. 5870). Pengene og restopplaget av lys 
ble levert av Hagen til NMS Gjenbruk i Lillestrøm 
rett før jul.

7 .4 Trosopplæringsutvalget 
(TOU)

I 2019 var trosopplæringsutvalgets 
hovedmål:
Vi skal utvikle og tilby en systematisk trosopplæring 
som har som formål å fremme kristen tro, gir kjenn-
skap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolk-
ning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, 
uansett funksjonsnivå. Trosopplæringen skjer i tett 
samarbeid med hjemmet.
Medlemmer: kateket Helga Marie Abrahamsen, 
trosopplæringsmedarbeider Marthe Haaland 
Wang, trosopplæringsmedarbeider Eivind Frustøl, 
kapellan Øystein Solberg Mathisen, kapellan 
Øyvind Ådnøy Remmen, Chris Haugen, Janne 
Theodora Aksnes, Kristin Graff-Kallevåg, Nils Ola 
Sande og Amanda Gytrup 
I de neste avsnittene vil vi vise hvordan vi svarte 
på noen av disse målene, og gjennomførte kon-
krete tiltak i 2019. 

Kontinuerlige tiltak i 2019

Superonsdag
Tonsen Superonsdag er et treffsted for barnefamilier 
i Tonsen kirke. Superonsdag består av barnekoret 
Superkidz (fra 1.klasse) og familiekoret Kaos og Sang 
(1-6 år). I tillegg er det en brettspillgruppe som har 
avløst Sirkusklubben. Tween Sing (fra 4. klasse) ble 
i 2019 en del av Superonsdag. Superonsdag tref-
fes annenhver onsdag til fellesskap med middag, 
sangsamlinger og aktivitet. Superkidz og Tweens 
har øvelse hver onsdag. Superonsdag er basert på 
frivillig innsats fra foreldre og andre, og i 2019 har 
ca. 20 frivillige bidratt.

Marthe Haaland Wang har vært dirigent for Su-
perkidz og Tween Sing. Fra høsten 2019 overtok An-
drea Louise Horstad som dirigent. Øyvind Skjerdal 
har vært lønnet medarbeider i Tween Sing, fra høsten 
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2019 har Helga Marie Abrahamsen tatt over den 
oppgaven. Tone Siv Keiserås Kronberg er lønnet av 
menighetsrådet i 10% stilling som barnekoordinator. 
Øyvind Ådnøy Remmen er fast med på superonsdag. 
Gjenvalgt styreleder for 2019 var Sveinung Groven. 
Tonsen Superonsdag mottar frifondmidler fra Staten 
og støtte fra Oslo Kommune som en enhet i KFUK-
KFUM.

I 2019 blei det avholdt 20 superonsdagssamlinger. 
Superkidz og Tween Sing har hatt 33 øvelser.  Det 
var totalt 73 betalende medlemmer i vårsemesteret: 
35 Kaos & Sang, 24 Superkidz og 14 Tween Sing. I 
høstsemesteret var det totalt 55 betalende medlem-
mer: 23 Kaos & Sang, 19 Superkidz 13 Tween Sing. 
Totalt har 88 unike barn vært betalende medlemmer 
i Tonsen Superonsdag i 2019. 

Vi har oftest vært 60-80 personer på Superons-
dagssamlingene, og julekonserten til Superkidz og 
Tween Sing samlet ca. 120 mennesker. I tillegg til de 
ordinære samlingene har grupper fra Superonsdag 
opptrådt på egne arrangement, familiegudstjenester 
og andre arrangementer i regi av menigheten. I april 
deltok noen av barna på Kid Sing Show på Holmlia 
og i oktober på barnefestival i Ski kirke, begge i regi 
av KFUK-KFUM.

Våren 2019 var det Marthe Haaland Wang og 
Øyvind Skjerdal som hadde ansvaret. Høsten 2019 
har Helga Marie Abrahamsen hatt hovedansvaret 
sammen med ny dirigent Andrea Horstad.  Vi har 
fortsatt kveldsmatturnus hvor foreldre kommer og 
lager kveldsmat.

Søndagsskolen
Søndagskolen har i 2019 hatt samlinger hver søndag 
utenom ferier og de søndagene det har vært familie-
gudstjeneste, til sammen har det vært 20 samlinger. 

Det er Anne Westermoen 
og Guro Abrahamsen 
som gjør dette mulig som 
søndagsskoleledere, med 
støtte fra Øyvind Ådnøy 
Remmen og Helga Marie 
Abrahamsen. Til sammen 
har det vært 125 barn på 
søndagsskolen, med et 
snitt på 6 på hver samling. 

15 barn har vært der flere ganger, 45 barn kun en 
gang. De fleste av de 45 er da barn fra dåpsfølger. Vi 
har 9 betalende medlemmer.  Alderen på barna er fra 
2-12 år. Det er utfordrende å tilrettelegge opplegget 
for et så stort alderssprik. 

Formålet med søndagsskolen er at barna skal få 
en kjennskap til de mest kjente bibelfortellingene, 
og oppleve kristent fellesskap på sine egne premisser. 
På samlingen har vi blant annet sang, bønn, bibel-
fortelling, formingsaktivitet og lek. Vi benytter oss 
av sprell levende, som er Søndagskolen Norge sitt 
opplegg. 

Ungdomsklubb
Høsten 2019 startet Tonsen menighet opp et nytt 
tilbud for ungdom. Etter et ønske fra ungdommene 
selv om å ha et tilbud på fredagskveldene startet vi 
opp Tonsen Klubb. Det er et åpent tilbud til alle 
ungdommer en fredagskveld i måneden. I 2019 ble 
det arrangert to ganger, i november og desember. 
Oppmøtet har vært ca. 25 ungdommer begge gan-
gene, i både ungdomsskole- og videregåendealder. 

Målet med klubben er å skape et sted der det kan 
være et godt miljø, hvor ungdom kan få ha et treff-
sted i en kristen ramme. 

Det er i stor grad ungdommene selv som skal få 
være med og utforme hvordan innholdet i klubben 
skal være, vi lagt opp til en del hobbyaktiviteter som 
bordtennis, biljard, air-hockey, Nintendo og diverse 
brettspill. Vi har laget vaffelrøre, og prøver å legge 
opp til at noen av ungdommene selv er med og lager 
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vafler, som vi så serverer gratis til alle i forbindelse 
med en liten fellessamling i løpet av kvelden. I denne 
samlingen har vi også en kort andakt, og gjerne en 
premieutdeling dersom det har vært bordtennistur-
nering. Vi har også laget en enkel kiosk, hvor vi selger 
diverse kioskvarer som brus, godteri, sjokolade og 
chips. Noen av de litt eldre ungdommene har gjerne 
tatt ansvar for å administrere kiosken.
Eivind Frustøl og Øystein Solberg Mathisen har vært 
ansvarlige voksenledere, men målet er å få med flere 
voksne, gjerne foreldre til ungdommene og eventu-
elle andre som kan være med og bidra inn i klubben. 

Punkttiltak i trosopplærings-
planen for 2019

Babysang
Babysang har vært et populært tiltak for babyer (0-12 
mnd.) med deres foresatte annenhver onsdag formid-
dag, tiltaket er basert på drop in. Det har vært 18 
samlinger i 2019. Vi har to babysangøkter, en kl. 
11.00 og en 12.30, mellom disse øktene serverer 
vi lunsj til en rimelig penge. Høsten 2019 fikk vi 
dessverre ikke mulighet til å servere lunsj, grunnet 
vakanse i trosopplæringsmedarbeiderstillingen. To-
talt 174 babyer har vært innom, med et snitt på 36 
per gang. Våren 2019 hadde Marthe Haaland Wang 
hovedansvaret i samarbeid med Helga Marie Abra-
hamsen og organist Sondre Pettersen, med Eivind 
Frustøl som vikar. Høsten 2019 tok Helga Marie 
Abrahamsen over hovedansvaret. 

Sansegudstjeneste 13.10
Sansegudstjenesten ble i år slått sammen med høst-
takkefest. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste 
som er spesielt tilrettelagt for de minste barna og 
innholdet er inspirert av babysang-samlingene. 1.- og 
2.-åringer blir spesielt invitert, 20 barn fikk en af-
tenbønnplakat med seg hjem. Øyvind Ådnøy Rem-
men, Helga Marie Abrahamsen og Sondre Pettersen 
hadde ansvar for gudstjenesten. 142 var tilstede på 
gudstjenesten.

Juletrefest 06.01 
Juletrefesten er en årlig tradisjon. Trosopplærings-
utvalget står som vertskap.  Festen starter med sam-
ling i kirkerommet. Deretter kaker i menighetssalen, 
juletregang og avsluttes med besøk av de de tre vise 
menn, som hadde rikelig med gaver å dele ut. Su-
peronsdag sponset festen med både mat og godtepo-
ser. Det var 76 barn og 73 voksne tilstede. 

4-årsbok 13.11 og 17.11
Vi hadde en samling for 4-årin-
gene onsdagen i samarbeid med 
superonsdag og familiegudstje-
neste med utdeling av 4-årsbok 
på søndag. Kaos og Sang deltok 
på gudstjenesten. Det var 21 fireåringer på gudstje-
nesten og 15 fireåringer på Superonsdag. 
Helga Marie Abrahamsen og Øyvind Ådnøy Rem-
men hadde ansvar for 4-årssamlingen, og samarbei-
det med organistvikar Philip Birkenes om gudstje-
nesten. 189 var tilstede på gudstjenesten.
 
Karneval 27.02 og 03.03
Karnevalet startet med karnevalverksted for 7-åringer 
i samarbeid med Superkidz på onsdagen. Da laga vi 
masker og dekorasjon til gudstjenesten. 21 sjuårin-
ger kom.  Gudstjenesten ble en fargerik opplevelse 
sammen med et feststemt band. Både Superkidz og 
Kaos og Sang deltok med sang og ablegøyer. Etter 
gudstjenesten var det karnevalsfest med leker, mu-
sikk og pinjata. Morsomt med både barn og voksne 
i ulik utkledning. 189 var tilstede på gudstjenesten. 
Marthe Haaland Wang, Helga Marie Abrahamsen, 
Øyvind Ådnøy Remmen og Sondre Pettersen hadde 
ansvar for arrangementet.
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 Påskefamiliegudstjenesten 28.04
Påskefamiliegudstjenesten er en gudstjeneste der vi 
har en enkel gjenfortelling av det som skjer de ulike 
dagene i påska. Kaos og Sang deltok og det var til 
sammen 94 som deltok på gudstjenesten. Øyvind 
Ådnøy Remmen, Helga Marie Abrahamsen og Son-
dre Pettersen hadde ansvar for gudstjenesten. 

«Helt førsteklasses» og skolestarts-
gudstjeneste 27.05 og 18.08
 «Helt førsteklasses» er en samling for 6-åringer før 
sommeren og en gudstjeneste rett før skolen be-
gynner der 6-åringene får 6-årsboka. Det kom 12 
seksåringer på samlingen før sommeren og 13 på 
gudstjenesten. Marthe Haaland Wang hadde ansvar 
for samlingene sammen med Helga Marie Abraham-
sen. Øyvind Ådnøy Remmen, Helga Marie Abra-
hamsen, Marthe Haaland Wang og Philip Birkenes 
hadde ansvar for gudstjenesten. Gudstjenesten var 
avskjedsgudstjenesten til Marthe Haaland Wang og 
både Superkidz og Tween Sing deltok. 215 var til 
stede på gudstjenesten.

Tårnagenthelg 09.02-10.02
Lørdag hadde vi samling med 8- 
og 9-åringene der vi var agenter 
som løste oppdrag og utforsket 
symboler i kirken. Pinse var årets 
tema.16 barn deltok. Øyvind 
Ådnøy Remmen, Eivind Frustøl 
og Helga Marie Abrahamsen had-

de ansvar for helga. I tillegg var Sondre Pettersen på 
gudstjenesten. Superkidz deltok på gudstjenesten og 
det var tilsammen 162 tilstede. 

Lys Våken 30.11-01.12
På Lys våken var det 36 barn, på lørdagen. Årets tema 
var Våken, det å være våken for hverandre og Gud. 
Vi lærte blant annet om Tonsen sitt misjonsprosjekt 

og de forfulgte kristne i verden. Eivind Frustøl, sok-
neprest Maria Paulsen Skjerdingstad og Helga Marie 
Abrahamsen hadde ansvar for samlingen sammen 
med ungdomsledere. På gudstjenesten hadde i tillegg 
Philip Birkenes ansvar og Tween Sing deltok med 
sang sammen med resten av lysvåkendeltakerne. 152 
var tilstede på gudstjenesten. 

Konfirmant 2019
I 2019 var det 51 konfirmanter som fulgte konfir-
mantundervisningen og 50 som ble konfirmert i 
Tonsen kirke. 15 av disse var Ten Sing konfirmanter 
og 36 var Sportykonfirmanter. Helga Marie Abra-
hamsen, Eivind Frustøl og Øystein Solberg Mathisen 
har ansvar for konfirmantopplegget og har med seg 
både lederkurs og ungdomsledere. 

Konfirmantåret består av en del fellessamlinger 
som presentasjonsgudstjeneste, oppstartssamling, 
samling i domkirka i forbindelse med fasteaksjo-
nen, konfirmantleir og samtalegudstjeneste. I tillegg 
har Sporty samlinger ca. annen hver uke som består 
av en undervisningsbolk og en aktivitetsbolk. Ten 
Singkonfirmantene er med på Ten Sing hver tors-
dag. Vi var på leir på Sole gjestegård fra torsdag til 
søndag i Kristi Himmelfartshelga. Avslutningen av 
konfirmantåret var tre konfirmasjonsgudstjenester i 
midten av september. 

Lederkurs 2019
Lederkurset 2018/2019 hadde 14 deltakere og disse 
var med som ledere på ulike trosopplæringstiltak. I 
påsken gikk turen til Taizé og der ble vi kjent med 
ungdommer fra hele verden! Der samlet vi oss om 
tidebønner bestående av enkle sanger, bønn, lysten-
ning og stillhet, fellesskap, workshops og samtale-
grupper på tvers av kristne tradisjoner og kulturer. 
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"Gjennom en uke i Taizé kan man få hjelp til å se sam-
menhengen mellom opplevelsen av fellesskap med Gud 
i bønn og ettertanke på den ene siden, og opplevelsen 
av fellesskap og solidaritet mellom mennesker på den 
andre siden." (www.taize.fr/no) 

 Vi er 11 deltagere på lederkurs 2019/2020. I 
2019 har unge lederspirer fra Tonsen menighet fått 
opplæring i å være gode barne- og ungdomsledere. 
Vi har dratt på bli kjent tur til Østmarks kapellet. 
Vi har arrangert LysVåken, hatt Ungmesse og blitt 
bedre kjent med oss selv og Jesus.  

7.5 Kirkekaffekomiteen 
Komitéen har hatt ett møte for å fordele ansvar for 
de ulike søndagene og gå igjennom rutiner. Hvert 

komitémedlem er «lis-
tetopp» for en gruppe 
kirkekaffemedarbei-
dere og fordeler disse 
på sine søndager.
Vi fikk i 2019 to nye 
medarbeidere og har 

totalt vært 29 personer som hver har hatt kirkekaf-
feansvar 2-4 ganger i løpet av året. En medarbeider 
sluttet etter dette året og en har bedt om et års per-
misjon.

Vi har hatt ansvar for kirkekaffen ved 39 guds-
tjenester, men har ikke klart å arrangere kirkekaffe 
i juli. Det var heller ikke kirkekaffe i påsken (kun 
2.påskedag), pinse- og julehøytiden og helgen etter 
Kristi Himmelfartsdag.  Diakoniutvalget har som 
vanlig hatt ansvar for kirkekaffen 3 av søndagene, 
og MR/stab på frivillighetssøndagen.

Kirkekaffemedarbeiderne bestemmer selv om de 
vil ta med kake etc. eller servere kjeks som kjøpes 
inn av staben. Til de mest besøkte gudstjenestene har 
vi fått ekstra kake fra en trofast kakebaker utenom 
kirkekaffemedarbeiderne, og konfirmantforeldre har 
bidratt med kaker til Ung Messe.

Vi trenger fortsatt nye medarbeidere slik at vi kan 
fortsette å legge tilrette for et sosialt fellesskap i for-
lengelse av gudstjenestene. Vi vet at mange setter stor 
pris på dette og at kirkekaffen er en fin mulighet til 
å inkludere de som er nye i menigheten hvis vi alle 
er bevisst på dette.

Kirkekaffekomitéen har bestått av: Elisabeth Lunde 
Seland (MR), Sonja Thoresen, Solveig Norli og Anne 
Kari Strøm.

7.6 Tonsenbladet 
Tonsenbladet har kommet ut med fire nummer i 
2019 med et opplag på 10000. Bladets viktigste opp-
gave har vært å informere om alle kirkens tilbud og 
aktiviteter, referere fra tilstelninger og arrangementer 
i kirken og fange opp nyhetsstoff fra lokalmiljøet. 
En andakt hører med i hvert nummer. Dessuten faste 
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spalter med stoff fra vårt nærområde, noe som synes 
å fenge mange lesere.

Vi tar gjerne imot leserbrev, artikler eller tips til 
godt stoff. Frist for innlevering av stoff finner du 
i Tonsenbladet. Vi tar gjerne imot flere annonser 
som kan være med på å finansiere trykking av Ton-
senbladet.

Bladet ble delt ut i så godt som alle postkasser i 

Tonsen menighet. Vi har et godt system for utdeling 
av bladet med ca. 80 frivillige bladbærere. Likevel 
er det ofte mangel på bladbærere fordi noen må si 
fra seg sin rute. Vi beklager at ikke alle får bladet!
Tonsenbladet legges også ut i PDF-format på menig-
hetens hjemmeside, www.tonsenkirke.no

Redaksjon: 
Helge Kjølberg (MR, t.o.m. nr. 2/2019), Arne Øst-
reng (MR, f.o.m. nr1/2020), Heidi Einarsen Hagen, 
Jon Magne Vestøl, Gry G. Fredum (daglig leder)
Korrektur: Ingeborg Andersson, Gunhild Etterstøl
Kontinuerlig oppdatering av utdelerkorps m.v.: 
Ieva Folmo
Pakking: Frivillige
Utkjøring: Morten Seland, Mari Mehlen, Morten 
Fagerli, Arne Østreng, Kåre Thoresen

ØVRIGE AKTIVITETER
8

8.1 Tonsing
2019 har vært et innholdsrikt år 
for Tonsen Ten Sing, TonSing. 
Vi har hatt øvelser hver torsdag i 
Tonsen kirke, med grupper som 
dans, drama, band, teknikk og 
minikor. Ellers har vi felleskor, 
pause, andakt og TonSent. Vi 

har vært ca. 35 aktive medlemmer, både på våren 
og på høsten i år. 

Stemninga har vært på topp gjennom hele året. 
Vi hatt fokus på at Ten Sing skal være en sosial mø-
teplass, der alle er velkomne. Flere av ungdommene 
sier at fellesskapet er noe av det beste med TonSing. 
I år opplevde vi at nesten alle av konfirmantene ville 
fortsette etter konfirmasjonstiden, det synes vi er 
veldig stas! Dette tyder på at TonSing oppleves som 
en trygg og inkluderende arena, som ungdommene 
har lyst å være en del av. 

TonSing har hatt to konserter i 2019, én sommer-
konsert og én julekonsert. Begge konsertene inne-
holdt blant annet kor, minikor, dans, band, drama 

og teknikk, der ungdommene selv hadde ansvaret 
for å lage ulike deler. Vi vil si at konsertene er noe 
av årets høydepunkt, der vi får vist hva vi har holdt 
på med. Det er gøy når de blir vellykka, men vi må 
også nevne at vi hadde det veldig gøy underveis! Vi 
ønsker at Ten Sing skal være en arena der ungdom-
mene skal få mulighet til å uttrykke seg kreativt og 
utvikle seg som person. 

Derfor er vi opptatt av at ungdommene skal få 
ansvar og ulike lederoppgaver som passer dem. Vi 
har et engasjert og fungerende styre og flere av grup-
pene ledes av ungdommene selv. I år igjen, sendte 
vi åtte ungdommer på Ten Sing-seminar, som er et 
viktig kurs for opplæring og rekruttering av ledere på 
ulike områder i Ten Sing. Vi takker menighetsrådet 
og trosopplæringsutvalget for støtten vi får, slik at 
vi kan sende folk på Ten Sing-seminar. I tillegg til 
fantastiske ungdomsledere, er vi så heldige at vi har 
voksenledere med oss på laget. 

Dirigent Kristin Sønnesyn Berg ga seg sommeren 
2019, Eline Steinsland tok over stafettpinnen fra au-
gust. Voksenleder Ingeborg Seim Grøvlen ga seg også 
denne sommeren og Helene Berge tok over rollen fra 
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august. Bandleder Øyvind Skjerdal er den samme. 
I tillegg til øvelser og egne konserter har vi gjort 

mye annet gøy, noe av det vi kan nevne er; Vinter-
festival i Skøyen kirke, Fellesøvelse med Skøyen Ten 
Sing, Ten Sing-seminar, Hyttetur til Østmarkskapel-
let sammen med lederkurs, Elvelangs, Musikk og 
mat, Halloween-øvelse, Pysj-cup og felles julekonsert 
med andre Ten Sing grupper i regionen. Med andre 
ord: Et innholdsrikt og godt år er vel gjennomført 
i TonSing!

  

8.2 7. Oslo speidergruppe
7. Oslo er byens største spei-
dergruppe, og pr 01.01.20 
teller gruppa 159 medlem-
mer, hvorav 110 er i alderen 
8-16 år. I 2019 feiret gruppen 
100- års jubileum med nåvæ-
rende og tidligere medlemmer. 
Gruppa har et høyt aktivitets-

nivå med både møter og turer. For de aller yngste 
tilbys 3-4 turer i halvåret. For de eldre speiderne (10 
år og opp) ligger tilbudet på inntil 16 turer i året. 

På toppen av dette arrangeres det hver sommer 
lengre turer kalt sommertur for både de yngste og 
eldste. I 2019 gikk turen for de eldre speiderne til 
Østerrike i anledning 100-års jubileet. I tillegg til 
alle turene har gruppen møter hver eneste tirsdag 
i skoleåret. I hovedsak benyttes kirkens kjellerloka-
ler, selv om gruppen også benytter området rundt 
Isdammen flittig.  

For mer informasjon, se nettsidene: http://7oslo.
no eller https://www.facebook.com/7oslo 

Bilde fra sommertur 2019 i Østerrike, tatt på 
2400 meters høyde i nærheten av Innsbruck

8.3 Tonsen kammerkor
Tonsen kam-
merkor er et kir-
kekor i menig-
heten. Organist 
Sondre Pettersen 
er dirigent for koret. Året 2019 var koret stadig mer 
aktiv med konserter og bidrag som forsanger i guds-
tjenester i Tonsen kirke. Vi fikk god tilbakemelding 
både fra menigheten, søstrene på Lunden kloster 
og publikum.

Koret er blandet, med forsterkninger av herre-
stemmer på konserter. Vi var 18 medlemmer på slut-
ten av året. Vi hadde ukentlige øvelser. 

Vi hadde vårkonsert 5. mai med solister Brynjar 
Onsøien, Espen Alvim og Robert Skovly. Pianist 
Stian Aleksander Olsen akkompagnerte oss og spilte 
solonummer. Programmet var variert bl.a. med san-
ger av Mozart, Rutter og Grieg. 

1. desember hadde koret en litt utradisjonell jule-
konsert med saksofonist Elisabeth Lid Trøen og so-
lister Gustav Hasfjord, Bjørnar Øksenvåg og Olav 
Nytrøen. Vi sang bl.a. Amazing Grace og Bridge 
over Troubled Water arrangert av vår dirigent. Vi 
fikk høre fra publikum at programmet var variert 
og at koret hadde fin klang. Det ser ut til at vi får 
flere fans?

Ellers sang koret med soloinnslag i økumenisk 
gudstjeneste i Lunden kloster 23. januar. Videre had-
de koret opptreden og sang som forsangere i guds-
tjenesten 10. mars for å minnes ofrene i Fukushima 
etter atomkatastrofen, på Maria Budskapsdag og 1. 
påskedag. I tillegg bidro koret i utendørsgudstje-
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nesten ved Isdammen 19. mai. 25. august deltok 
vi som forsanger i innsettelsesgudstjenesten for ny 
sokneprest Maria Skjerdingstad. I november hadde 
koret det travelt med å synge på Allehelgensdag, 
jazzmesse og økumenisk gudstjeneste med søstrene 
i Lunden kloster. Koret var også som forsangere i 
gudstjenestene gjennom julen. Det var gjennom-
snittlig ti kormedlemmer som var med. Som tidligere 
år var kormedlemmer med som forsangere en eller 
to ganger i måneden. 
På vegne av 
kammerkoret, 
Mika Mayumi

8.4 Kortado
2019 ble et svært 
innholdsrikt og vel-
lykket år for popko-
ret Kortado. Årets 
første store produk-
sjon var den årlige 
vårkonserten, den-
ne gangen avholdt i 
Kulturkirken Jakob. 

Konserten var et samarbeidsprosjekt med artisten 
OMVR, hvor koret tolket både OMVRs egne låter 
så vel som coverlåter av andre kjente artister. Det 
ble avholdt to konserter på rad, og produksjonen 
ble svært godt mottatt av publikum. 

Korhøsten ble sparket i gang av en fast tradi-
sjon, med opptreden på Elvelangs i fakkellys langs 
Akerselva. I år ble det en ny vri, der koret gjorde to 
uannonserte pop-up konserter på forskjellige steder. 
Resten av semesteret gikk med til innstudering av 
årets julekonserter, som også i 2019 ble avholdt i 
Grønland Kirke. Koret hadde gleden av å fremføre 
tre konserter for en fullsatt kirke, hvilket betyr at mer 
enn 1800 billetter ble solgt. Bandet bestod av Eirik 
Hansen, Andreas Voie Juliebø og Øystein Myrvoll. 
Også i år var strykekvartetten Oslo Strings med på 
å skape en flott musikalsk opplevelse for publikum. 
Årets gjesteartister var ingen ringere enn Bendik, 
Daniela Rathana og Maria Mena. Konsertene fikk 
strålende tilbakemeldinger, og mye varm omtale i 
sosiale medier. 

Året var preget av mange flotte oppdrag, hvilket 
gir god PR for Kortado og kjærkomne inntekter til 
korets musikalske og sosiale aktiviteter.

I tillegg til bryllup og bursdagsfeiringer, har Kor-
tado stilt opp på: 
• Utdeling av hedersprisen til DDE under årets 
Spellemann-pris
• Forskningsstiftelsen Fafos hagefest
• Innspilling av Praktisk Info med Jon Almaas i 
regi av Feelgood TV
• Fremføring av ”La det swinge” for Bobbysocks i 
anledning MGP
• Internasjonal konferanse om Minekonvensjonen 
i Oslo Rådhus
• Christine Danckes julekonsert på Sentrum Scene 
som ble sendt på NRK1 og er tilgjengelig i NRKs 
nett-TV.

Kortado har en egen oppdragsgruppe som står 
for de fleste slike aktiviteter. Medlemmene i denne 
gruppa er valgt på grunnlag av audition og stiller 
opp etter egen interesse og kapasitet.  

Koret holder et høyt musikalsk nivå og har en fin 
balanse mellom nye talenter og sangere som har vært 
med en stund. Ved årets slutt besto Kortado av mer 
enn 120 medlemmer.

8.5 Fellesskapsmåltider 
med keltisk kveldsbønn

Fellesskapsmåltidet er et lavterskeltilbud og har som 
mål å være et møtested der den enkelte blir sett og 



26

verdsatt. Samtidig skal det være et pustehull i hver-
dagen, hvor det er satt av god tid til prat og sosialt 
samvær.

Planleggingsgruppen har fordelt arbeidsoppga-
vene seg i mellom, slik at alle gjør litt hver. Vi har 
gode rutiner og samarbeider godt. Samlingene gjøres 
også kjent gjennom menighetens nettside, facebook 
og ”munn til munn metoden”.

Fellesskapsmåltidet starter kl 17.00 i Store me-
nighetsal med servering av hjemmelaget kjøttsuppe. 
Til hver kuvert er det lagt ut bordkort med keltisk 
velsignelse og bordene er pyntet med lys og serviet-
ter. Det er en trofast kjernegruppe som deltar med 
noen nye nå og da. Ved starten av måltidet er det ofte 
høytlesning, i år har vi brukt boka ”Hjerteavtrykk” 
av Kristina Reftel. 

Prisen for måltidet er kr 50. Noen kjøper suppere-
ster med seg hjem. Samlingene går med et lite øko-
nomisk overskudd. Det ble også i år gitt en gevinst 
til Tonsenmessa – et gavekort på kr 100 (deltakelse 
på to av samlingene) og boka ”Alle år har du sett 
meg” av Anne Kristin Aasmundtveit.

På desembersamlingen ble det som tidligere gjort 
litt ekstra med servering av hjemmelagde lussekatter 
og kaffe, samt et lite lotteri. I år fortalte Kari Sissel 
Andresen om pilegrims- og bønnestedet Medjugorje 
i Bosnia Hercegovina og viste bilder. 

Etter måltidet samles vi i kirkerommet, hvor vi 
har Keltisk kveldsbønn med liturgi og fellessanger. 
Jon Petter Hagen spiller gitar til noen av sangene. 
Dagens bibeltekst leses høyt og det er satt av tid til 
lystenning, bønn og stillhet. 

Samlingene avsluttes ca kl 18.30. Mange hjelper 
til med rydding og vasking av bordene, noe vi setter 
stor pris på. Flere gir også positive tilbakemeldinger 
på samværet. Til sammen har 178 personer deltatt 
på samlingene i løpet av året.

Fellesskapsmåltid med keltisk kveldsbønn har hatt 
følgende datoer i 2019:  
8. januar. 23 deltakere
12. februar. 17 deltakere 
12. mars. 19 deltakere 
2. april. 19 deltakere
14. mai. 13 deltakere
11. juni. 15 deltakere

10. september. 20 deltakere 
8. oktober. 13 deltakere
12. november. 19 deltakere
10. desember. 20 deltakere.     
Planleggingsgruppen består av: 
Turid Grimstveit, Jon-Petter Hagen, 
Torbjørg Horverak, Gjertrud Farnes, 
wAnne Kari Strøm og Heidi Einarsen Hagen.

8.6 Misjons-gruppa
Misjonsgruppa hadde 7 
møter i 2019. Vi fikk inn 
8.000 kr til NMS-prosjek-
tet «Gi evangeliet videre i 
Mali». Med alle til stede var 
vi 5 deltakere i første halvår, 
men i løpet av høsten meldte en seg av på grunn av 
dårlig helse.

Som tidligere, har gruppa hatt fokus på fulaniene 
i Mali. De lever i en svært tøff situasjon, spesielt de 
kristne som bor i det området der NMS har hatt sitt 
arbeidsfelt. Ingen norske misjonærer kan bo der, så 
en del av arbeidet er flyttet til området rundt hoved-
staden. Der har vi én norsk misjonær (omtalt i for-
rige årsmelding). Til tross for situasjonen har vi fått 
melding om jevnlige gudstjenester og annen kristen 
virksomhet også i det utrygge området. Noen ble 
døpt, og i romjula ble det arrangert en ungdomsleir 
som gikk veldig bra. 

I tillegg til å samle inn penger til prosjektet har vi 
brukt god tid til forbønn på møtene. Det anser vi 
som det viktigste vi kan gjøre for dette landet.

Som erstatning for lite fersk informasjon fra Mali, 
har vi i 2019 lest fra en nylig utkommet bok om Ma-
dagaskar. Den forteller om selve landet, om lutherske 
menigheter og om arbeidet til NMS helt fra starten. 
Boka har også flotte bilder.
På vegne av misjonsgruppa
Berit Birkeland


