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Hva ble året 2018 for Tonsen menighet? Årsmeldingen 
er vår gjennomgang av hva året brakte og hvilke hendelser 
som har bidratt til å forme dette året. 

Av de hendelsene som peker seg ut, er det avskjeden 
med en avholdt sokneprest som tydeligst står igjen med 
årstallet 2018. Etter 11 års tjeneste i Tonsen hadde Mari 
Wirgenes i desember sin siste gudstjeneste i Tonsen. Vi 
husker henne med en tydelig omsorg for de som har 
behov for det fellesskapet som Kirken og menigheten 
er. Og vi har gledet oss over fargerike illustrasjoner og 
prekener. Vi sier Takk, og ønsker henne lykke til som 
prostidiakon i Bærum. 

2018 ble også et år hvor Kirkebruksplan for Oslo 
krevde mye oppmerksomhet. Kirkelig fellesråd i Oslo 
har fra 2017 lave inntekter og et stort underskudd. For å 
få kontroll på utgiftene er det gjort en stor gjennomgang 
av hvor drift og vedlikeholdsutgiftene er tyngst innenfor 
kirken. Kirkebruksplanen legger stor vekt på en felles 
innsats for å redusere kostnader. For Groruddalen Pro-
sti (som er det nye navnet fra mars 2018) betyr dette i 
praksis redusert aktivitet i kirkene. Det viser seg viktig å 
stå samlet med de andre menighetene i Groruddalen om 
å tydeliggjøre hvordan vi best mulig kan være en synlig 
kirke lokalt. Gudstjenestefeiring og diakonalt arbeid er 
ekstra viktig slik lokalmiljøet utvikler seg. Denne pro-
sessen fortsetter inn i 2019 med fortsatt fare for kutt i 
stillinger og bevilgninger til drift. 

Vi ser at i Tonsen har vi mange gode arrangementer 
for de ulike brukergruppene. Stab og frivillige jobber 
året igjennom for å oppfylle den visjonen vi har om Tro, 
Tjeneste og Trivsel for alle i menigheten og for de som 
bor i vårt lokalmiljø. Økonomisk er det også i Tonsen et 
stramt budsjett på grunn av et høyt aktivitetsnivå og at vi 
selv finansierer stillinger til diakoni, barne- og ungdoms-
arbeid. Vi har fortsatt muligheten til å bruke oppsparte 
midler som gjør at det ikke reduseres i aktiviteten i Ton-
sen. På sikt er ikke dette bærekraftig, og vi ser slutten på 
reservene. De siste årenes satsing på givertjenesten har gitt 
flere faste givere, og vi ser at dette er en av mulighetene 
vi har for å få økte, stabile inntekter. Til tross for trang 
økonomi har vi likevel i samarbeid med Kirkelig fellesråd 
klart å kjøpe inn nye stoler til store menighetssal. En 
detalj i det store bildet, men en etterlengtet forbedring 
av et lokale som er mye brukt året igjennom. 

Midt i endringer og utfordrende rammebetingelser 
arbeider ansatte og frivillige med å være en levende me-
nighet midt i hverdagen. Det betyr at det er tungt fokus 
på følgende områder:

• Gudstjenestene er sentrale i menigheten, og vi har 
fokus på å ha et variert gudstjenesteliv. Oversikten viser at 
vi har stabilt god deltagelse på gudstjenestene. Vi gleder 
oss over å ha gudstjenester som passer for mange ulike 
mennesker: Jazzmesse, Allehelgenssøndag, Sing Along og 
skaperverkets søndag, Ung Messe, Karnevalsgudstjenste 
og Messe med søstrene i Lunden utgjør en sammensatt 
bukett med ulike gudstjenestefeiringer. Hver eneste søn-
dag er det mange som er med for å gjennomføre hver av 
disse gudstjenestene

• Trosopplæringsarbeidet har alle døpte fra 0-18 år 
som sin målgruppe. I januar fikk vi godkjent revidert 
trosopplæringsplan, og mål og beskrivelser for arbeidet 
er gjennomgått på nytt. Vi har fra 2018 ikke lenger til-
gang til registre med fødte, og slik mulighet for å invitere 
alle til dåp. Dette er en utfordring og kan virke inn på 
medlemstallene framover. Det er derfor gledelig at ba-
bysang er det tilbudet som i året som gikk hadde flest 
brukere- 220 babyer og deres foreldre var innom dørene 
i Tonsen! Blant ungdommene er det gledelig å se at 2018 
var et av de bedre årene vi har hatt for deltagelse i kon-
firmasjonstilbudet.

• Hjelpe mennesker til å finne sin plass i trivsel og 
tjeneste i Tonsen.

Menighetens arbeid er godt forankret i de ulike utval-
gene. Det er her tjeneste og trivsel blir tydelig for alle som 
deltar og som finner sin plass i fellesskapet. Til sammen er 
det ikke lite som skjer i løpet av et år:  Fellesskapsmåltid, 
Misjonsgruppa, Onsdagstreff, Superkidz, Tonsenbladet, 
Kaos og Sang, Loppemarked, Tonsenmessa, Tweensing, 
Kirkevertene, Bladbærerne, Medliturgene, Kirketjenerne, 
TonSing, Kammerkoret, Kirkekaffekomiteen, Kirkeskyss, 
Lederkurs, Besøkstjenesten, «Stille dag», Kursarrangø-
rene, og mange flere. 

Årsmeldingen oppsummerer godt det arbeidet som 
gjøres for at alle i menigheten skal få mulighet til å få 
erfaringer som nærer troen, utfordrer til tjeneste og gir 
et fellesskap å trives i. 

Vennlig hilsen 
Anne Westermoen
-menighetsrådsleder
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Rådets sammensetning f.o.m. 01. 11. 2015 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

For øvrig møter:
Mari Wirgenes   Sokneprest
Gry Gotaas Fredum  Daglig leder, arbeidsutvalget, sekretær/saksforbereder for menighetsrådet 
     uten stemmerett, Tonsenmessekomiteen, Økernbråten barnehages 
     samarbeidsutvalg, givertjenesten, loppekomiteen.
Øystein Mathisen   kapellan, personlig vara for sokneprest
 
Menighetsrådet har hatt 9 møter. Det ble avholdt årsmøte 22.4.

I arbeidsutvalget møter menighetsrådets leder og nestleder, samt sokneprest og daglig leder. 
Arbeidsutvalget har hatt 10 møter i 2018. Arbeidsutvalget forbereder menighetsrådsmøtene og treffer 
avgjørelser i mindre saker. Arbeidsutvalget er menighetsrådets personalutvalg og økonomiutvalg. 
Møtereferater fra arbeidsutvalget fremlegges for 
menighetsrådet. Menighetsrådet er representert i 
de forskjellige utvalgene. 

Menighetens økonomi er en utfordring; 
inntektene matcher 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 har i 2018 bestått av følgende personer

Mari Wirgenes   sokneprest (sluttet 09.12.18)
Øystein Mathisen  kapellan  (fungerende sokneprest f.o.m. 10.12.18)
Øyvind Ådnøy Remmen   kapellan
Helga Marie Abrahamsen  kateket (permisjon t.o.m. 09.09.18)
Solveig Ihle Thingnæs Kateketvikar (t.o.m. 31.07.18) 
Sondre Pettersen  Organist (65%)
Marthe Haaland Wang Trosopplæringsmedarbeider (50%)**
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% ansvarlig voksenleder TonSing* 
Solveig Wang  10% dirigent i TonSing* (t.o.m. 30.06.18)
Kristin Sønnesyn Berg 10% dirigent i TonSing* (f.o.m. 01.08.18)             
Øyvind Skjerdal  10% musikalsk ansvarlig TonSing *
Ingeborg Stensby  10% renholder*

     (*menighetslønnet)
     (** delvis menighetslønnet)

MR takker staben for et godt samarbeid 
i året som er gått, og takker hver enkelt 
for helhjertet innsats i Tonsen menighet!
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Statistikkskjemaet er elektronisk og endrer seg noe 
fra år til år. Det er mye som skjer i menighetens liv 
som ikke lenger kommer til uttrykk. 

Kjernetallene for gudstjenesteliv og kirkelige 
handlinger er forholdsvis stabile sett over tid. I 2018 
snitt var det i snitt 147 tilstede på 63 hovedgudstje-
nester på søn- og helligdager. I 2014: 150, i 2015: 
155, i 2016: 155, i 2017: 150.

Antall døpte i Tonsen kirke var 51 i 2018 (58 i 
2017). I tillegg er det mange som er bosatt i Tonsen, 
men som har dåp andre steder i landet; det var 55 
barn i år (i 2017: 56 barn).

I 2018 hadde vi 123 begravelser, i 2017 var det 
121. Av disse ble 14 (13 i 2017) holdt i vårt kirke-
rom. 

Vi hadde som tidligere få vielser i Tonsen kirke. 
Det var 2 i 2018, samt at prestene i tillegg hadde 7 
vielser i andre kirker.

Det var 61 konfirmanter i 2018 (53 i 2017).

Det deltok 904 på skolegudstjenestene før jul i 
2018 (894 i 2017). 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 654 på 3 adventsamlinger for barne-
hager (748 i 2017). 

I 2018 hadde vi 9 familiegudstjenester med et 
gjennomsnittlig oppmøte på 157 (I 2017 8 stk. med 
gjennomsnitt 180) Det ble avholdt 2 gudstjenester 
på julaften. Totalt deltok 756 (736 i 2017). 

I løpet av året har ca. 250 barn og unge vært inn-
om kirken ukentlig.

Svært mange bidrar med ulønnede oppgaver i 
menigheten; i år hadde vi 227 registrerte frivillige 
medarbeidere (232 i 2017). Disse gjør en viktig 
innsats blant annet innen distribusjon av menig-
hetsblad, utvalgsarbeid, loppemarked, Tonsenmessa, 
gudstjenestegjennomføringen, diakoni, barne- og 
ungdomsarbeid, sang og musikk, osv.

           FRA ÅRSSTATISTIKKEN
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Virksomhetsplan
Menighetsrådet har videreført arbeidet med årlige 
virksomhetsplaner. Planen er lagt opp slik at hvert 
av menighetsrådets 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 22.04.
Det var 74 personer til stede på møtet, hvorav 5 fra 
menighetsrådet og 8 fra staben. Møtet ble bekjent-
gjort i god tid i Tonsenbladet, på kunngjøringsplass 
i gudstjenestene og ved oppslag i våpenhuset, samt i 
menighetens virksomhetsplan som har vært tilgjen-
gelig 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 
2017 ved Anne Westermoen og en orientering om 
menighetens økonomi ved daglig leder Gry G. Fre-
dum.

Årsmeldingen for 2017
Årsmeldingen ble vedtatt av menighetsrådet 16.3. 
(sak MR 05/03/2018) og har ligget tilgjengelig i 
våpenhuset samt på menighetens nettside. Anne 
Westermoen hadde laget en kortfattet powerpoint-
presentasjon av årsmeldingen som hun brukte i sin 
gjennomgang. 

Revidert regnskap for 2017
Regnskapet forelå ikke til årsmøtet, da det ikke var 
ferdig revidert. Gry Fredum gjennomgikk forelø-
pige tall som lønnsforpliktelsene, offer, loppemar-
ked, Tonsenmesse, givertjeneste, misjonsprosjektet, 
giroene i Tonsenbladet o.a. 

Fellesrådet 
Fellesrådet er menighetenes øverste organ i saker som 
angår vedlikehold og drift av kirkebygg. De har også 
arbeidsgiveransvar for et flertall av de som er ansatt i 
menighetene. De har 4 faste møter årlig, og alle me-
nighetsråd har en representant og en stemme i rådet. 
Fra menighetsrådet i Tonsen møter Torstein Winger.

Også Fellesrådet har i 2018 vært sterkt preget av 
prosessen som har pågått med kirkebruksplan for 

FRA VIRKSOMHETEN
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Oslo. Den har vært omfattende og i perioder uover-
siktlig både ift økonomisk omfang, foreslåtte tiltak 
med å ta kirker ut av bruk, og mulige behov for ned-
skjæringer av antall ansatte. Fjorårets etterslep med 
10 mill i minus ble redusert, men fortsatt er det store 
utfordringer knyttet til budsjettet som er vedtatt for 
2019. Å sette seg inn i disse sakene og representere 
vår menighet er et viktig arbeid for menighetsrådet. 

Prostirådet 
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. 

2018 ble et annerledes år i prostirådet. De opp-
satte 4 møtene ble utvidet med 2 ekstraordinære 
møter.  I tillegg til menighetsrådenes ledere møtte 
også sokneprest og daglig leder på utvidete prosti-
råd. Bakgrunnen for dette var at arbeidet med kir-
kebruksplan for Oslo medførte store utfordringer 
for menighetene i Oslo, og særlig for menighetene 
i Groruddalen. Dette har vært arbeidskrevende for 
alle menigheter, også for Tonsen selv om vi så langt 
ikke har vært direkte berørt av de innsparinger som 
er foreslått. Vi har erfart at vi har en plass i Grorud-
dalen og at det har vært viktig å stå samlet i denne 
prosessen.

Økernbråten barnehage
Menighetsrådet er ansvarlig for driften av menighets-
barnehagen, som har 14-18 plasser for barn i alderen 
1-6 år. Barnehagen følger kommunalt opptak, og 
driften finansieres av offentlig tilskudd, foreldrebeta-
ling og utjevningsmidler forårsaket av likebehandling 
av kommunale og private barnehager. Barnehagens 
regnskap føres av Kirkelig fellesråd i Oslo.

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 be-
stått av følgende: Ingvild Nordberg Iversen (MR), 
Helga Glendrange (oppnevnt av eierrepresentant), 

2 representanter fra foresatte, Marit Rode Alter-
haug (ansatt representant), Mona Høgnes (styrer) 
og Gry G. Fredum (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-

Økern sykehjem midt i bildet.
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verd) og dødsleier. Gudstjenestene foregår i kirken i 
kjelleren på hjemmet, og Økernhjemmet selv skaffer 
organist, som dette året har vært Per Karang. Guds-
tjenestene er godt besøkt, med et snitt på 24 beboere 
og dagsenterbrukere. Det har vært 12 gudstjenester 
i 2018, to av dem med nattverd der tilsammen 32 
deltok i nattverden. Samarbeidet med Økernhjem-
met koordineres av Gunn Elisabeth Støkken Leren, 
og fungerer svært godt.

Loppemarkedet 
20. og 21. april
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. 166.253,- brutto (2017: 193.723,–) 
– et flott resultat!! 

Inntektene fra loppemarkedet går uavkortet til 
arbeidet for barn og unge i Tonsen. Perioden med 
henting, sortering og salg var fremdeles bare 10 da-
ger, og det gikk bra!

Loppekomiteen har bestått av: Anne Westermoen 
(MR), Anne Kari Strøm, Øistein Preus Hveding, 
Torunn Silva, Bente Førland Solem og Gry G. Fre-
dum (daglig leder)

Tonsenmessa
9. og 10. november:
I kommiteen: 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 håndarbeidsgruppen for Tonsenmessa 
(11 medlemmer) som møtes annenhver uke gjen-
nom hele året, ble det produsert salgsartikler (hånd-
arbeid) av ytterlige 40 personer. Mange leverte også 
hjemmebakte småkaker eller hjemmelaget syltetøy.

Det var forhåndssalg av lodd noen søndager i kir-
ken, på Linderud Senter og Årvoll Senter. Gevin-
stene til det store lotteriet kommer både fra lokale 
firmaer og fra enkeltpersoner.

På fredag ble messa åpnet kl 14 og var åpen til 
18.30, med mange tilstede. Det var mulig å kjøpe 
middag (pølser med potetmos), og det ble gjen-
nomført en mannekeng-oppvisning med mange fine 
strikkeluer til voksne og barn.

På lørdag åpnet messen kl 11 og holdt åpent til 
kl 16. Grøtsalg var populært, og det ble som vanlig 
holdt en minikonsert med Superkidz for fullt hus.

Bruttoresultatet i år ble kr 145.743. (I 2017: kr 
143.389)

Bibelgrupper
Høsten 2018 kom det en forespørsel noen av våre 
faste gudstjenestedeltagere om det fantes en bibel-
gruppe å bli en del av i Tonsen. Etter de tre kursk-
veldene i oktober ble det på siste kvelden invitert til 
å skrive seg på liste, og 8 personer er nå med i en 
bibelgruppe som i første omgang ledes av Øyvind 



10

Remmen annenhver uke i sakristiet i kirken. Ellers 
er det mellom 8 og 10 bibelgrupper i Tonsen menig-
het. Disse gruppene er satt i gang på eget initiativ 
av medlemmer i menigheten, og er helt selvdrevne.

Givertjeneste
Målet for givertjenestekomiteen har vært å vitalisere 
givertjenesten som menigheten har hatt i mange 
år. Målet er 150 faste givere, og per 31.12.18 var 
det registrert 92 faste givere som i løpet av året har 
bidratt med kr. 254.500. Hjertelig takk!! I 2018 
hadde komiteen 3 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.

Slik blir du fast giver 
i Tonsen menighet 

Send en e-post til 
post.tonsen.oslo@kir-

ken.no (eller kontakt me-
nighetskontoret 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». Dersom du 
ønsker at det du gir skal innberettes til skatteetaten, 
slik at du får skattefradrag etter gjeldende regler, må 
du oppgi fødselsnummer til menighetskontoret.

Gudstjenestelivet i Tonsen
2018 har vært et fint og stabilt år i Tonsen kirke, med 
et variert og godt besøkt gudstjenestetilbud. På 63 
gudstjenester har det vært totalt 9233 tilstede, det 
vil si 147 i gjennomsnitt. Hver søndag er det guds-
tjeneste kl 11, med påfølgende kirkekaffe, bortsett 
fra på høytidsdagene. 

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

De andre søndagene har vi søndagsskole, som 
ledes av Guro Louise Abrahamsen og Anne Wester-
moen, og som innledes med at hele menigheten syn-
ger søndagsskolesangen. Konfirmantene har sammen 
med menigheten bidratt til fasteaksjonsgudstjeneste. 

6 onsdager i fast-
etiden var det kvelds-
gudstjeneste. Tema-
ene har vært følgende: 
«Stress og frigjøring» 
ved Mari Wirge-
nes, «Omsorg» ved 
Øyvind Remmen, 
«Gjennopprettelse» 
ved Øystein Mat-
hisen, «Bønn» ved 
Mari Wirgenes, «Ver-
dighet» ved Øyvind 
Remmen og «Velsig-
nelse» ved Øystein 
Mathisen.

Av mer spesielle gudstjenester kan nevnes menig-
hetens frivillighetsgudstjeneste hvor vi i 2018 fikk 
presentert fortellingen om Jakob av Helga Samset 
og Jonas Kilmork Vemøy. 

I tillegg var det ekstra program på kirkekaffen.  
I januar hadde vi også den årlige økumeniske guds-
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tjenesten i Lunden kloster, med deltakere både fra 
Tonsen menighet og søstrene på Lunden, og biskop 
Helga Byfuglien. 

I mars var Sing Along tradisjonen tro med og 
bidro på gudstjeneste.

På 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. 

18. november var det jazzmesse, med feiring av 

Lativas hundreårsdag og nasjonaldag på kirkekaffen. 
Søndagen 25. november var det økumenisk guds-
tjeneste med besøk av nonnene i Lunden kloster. 

I tillegg har menigheten hatt Ung messe, hvor kon-
firmanter, lederkurs og Tonsing deltok. Årets Ung 
messer ble trolig de beste på flere år, hvor konfirman-
tene hadde laget en egen lovsang på konfirmantleiren.  
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 
1557 barn og ungdommer til adventsamlinger og 
skolegudstjenester, fordelt på tre barnehagesamlinger 
og fire skolegudstjenester. 

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

«Stille dag - en smak av retreat» holdes en lørdag 
i halvåret fra kl. 10 -15 og hadde i år følgende tema: 
17.mars, «Visst skal våren komme» og 20.oktober : 
«Gud, du kjenner meg».

Program for dagene har vært hvile og stillhet, sam-
M
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vær med tidebønner og fordypning i bibeltekster, 
stille måltid med musikk, samt gudstjeneste med 
bønnevandring og nattverd.

Det har vært delt ut materiell som har gitt mulig-
het til å fordype seg i stoffet hjemme etterpå. Disse 
retreatlørdagene har vært en erfaring av fellesskap på 
en annerledes måte siden man er sammen i taushet. 
Deltakerantall har vært ca 20 personer ved hver av 
retreatene dette året. 

Ledere har vært Mari Wirgenes, Ieva Folmo, Liv 
Kristoffersen og Paul Erik Wirgenes.

Kurskvelder i Tonsen kirke 
Høstens kurskvelder i Tonsen tok for seg bibelske 
personer. Den 3. oktober holdt Øyvind Remmen en 
kveld hvor han gikk gjennom kvinnene i Bibelen, 
«Fra Abigajil til Lydia -kvinner i Bibelens tid, ved en 
mann i vår tid». Den 17. oktober hadde Mari Wirge-
nes en kveld om Noa, kalt «Noa-kulørt barnefortel-
ling eller vanskelig fortelling for voksne?». Den 31. 
oktober hadde Øystein Mathisen om profeten «Jere-

mia-et liv mellom påkjenninger, depresjon og håp» 
Det var 49 personer som deltok på disse kveldene. 
Også i år var det Chris Haugen, Hanne Pramm og 
Gunhild Ettestøl som hadde ansvar for praktisk til-
rettelegging.

Kirkeskyss til søndagens 
gudstjenester
6 frivillige sjåfører har, etter turnus, hatt kirkeskyss-
tjeneste på så mange som mulig av årets søndags-
gudstjenester. Dette gjør det mulig for de som ikke 
på egenhånd klarer å komme til gudstjeneste. Ord-
ningen blir gjort kjent via Tonsenbladet, nettsiden 
og i samtale med mulige brukere.

Koordineringsansvarlig er Halvard Holtane.

6.1  Vedlikeholdsutvalget
Utvalget har i 2018 tatt ansvar for å bedre akustik-
ken i store menighetssal. Det ble i april hengt opp 
lyddempende plater på veggen mellom de to menig-
hetssalene. Arbeidet ble gjort på dugnad og ledet av 
Mari Mehlen og Kirsti Skulberg. I løpet av våren 
ble de to toalettene og vindfanget ved menighets-
salene malt, og utpå sommeren ble kjøkkenet malt. 
Alt arbeidet er gjort på dugnad og malingen betalt 
av menigheten. 

I løpet av 2018 har vi også fått ny inngangsdør til 
menighetssalene og nye matter ved alle inngangsdø-
rene. I oktober kom det nye stoler på plass i store 
menighetssal. Menigheten er takknemlig for splei-
selag med Kirkelig fellesråd som gjorde dette mulig. 

Utvalget består av Mari Mehlen, Kirsti Skulberg, 
Jonas Kilmork Vemøy og Gunhild Ettestøl

RAPPORT FRA UTVALGENE FOR 2018
6



13

6.2  Diakoniutvalget 
Medlemmer i diakoniutvalget: Elisabeth Lunde Se-
land, Inger Marie Astad, Torstein Winger (alle MR), 
Kari Fadnes og diakon Ieva Folmo.

Diakoniutvalget har hatt 5 møter i år.

Kontinuerlige arrangementer
Onsdagstreff er et formiddagstreff i lille menighets-
sal annenhver onsdag kl. 11:30 – 13:30 med pro-
gram, bevertning og andakt. I år har det vært 19 
samlinger.

Antall deltakere på samlingene har vært mellom 
22 og 38, stort sett ca. 30. Programholdere har vært 
både menighetens ansatte og frivillige, og forskjel-
lige gjester utenfra. Program: diverse kåserier, sang 
og musikk, diktopplesning, besøk fra organisasjoner 
(Misjonsalliansen og Kirkens Bymisjon), ansatte i 
Bjerke bydel og Veitvet Seniordans. Kjøkkengruppa 
(3-4 frivillige medarbeidere, med leder Åshild Tho-
resen) har laget smørbrød, kaffe og te. 2-3 frivillige 
sjåfører har hentet deltagere som har behov for skyss. 

Deltagere på onsdagstreff har et felles fadderansvar 
for to barn gjennom Misjonsalliansen. Det samles 
inn kr. 550 hver måned til dette formålet.

Besøkstjenesten har i år bestått av 3 frivillige som 
har hatt faste besøkskontakter (regelmessige besøk, 
samt enkelte ganger følge til følge til legen e.l.) og 
3 – 4 andre frivillige som ikke har fast besøkskon-
takt, men fortsatt 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 5 ganger med 
soknebud (nattverd)

Tonsen menighet er medlem i Nettverket for besøks-
tjenester i Oslo, og vår besøkstjeneste har også i år 

benyttet seg av Nettverkets tilbud. I år har Nettver-
ket invitert til fire temakvelder for frivillige, to pr. 
semester. Temakveldene samler de frivillige fra alle 
besøksvirksomheter i Oslo, og tar opp temaer som er 
aktuelle for besøksvenner i deres tjeneste. Kjente og 
dyktige fagpersoner inviteres som programholdere. 
Flere av våre besøksvenner har deltatt på temakvel-
dene i år og gitt gode tilbakemeldinger på disse.

Nettverket tilbyr også samlinger for tilretteleggere/
ledere av besøkstjenester to ganger i året. 

Ieva Folmo har vært menighetenes representant i 
Nettverkets ressursgruppe siden august 2013. Res-
sursgruppen jobber hovedsakelig med å arrangere 
temakveldene for frivillige og samlingene for ledere. 
I år arrangerte ressursgruppen også en studietur til 
Århus, som var Europas Frivillighovedstad i 2018.

Håndarbeidsgruppen for Tonsenmessa, 
bestående av 11 frivillige, har holdt sine møter i 
lille menighetssal annenhver onsdag siden februar, 
med en pause i sommerferien. Gruppen møtes kl. 
11 – 14. Mye flott håndarbeid ble levert for salg 
på messa, og gruppen er også en arena for hyggelig 
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.

Dette tiltaket ble opprettholdt fra januar til juni 
år, med besøk av Ieva Folmo og Mari Wirgenes. Ieva 
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Folmo og Øystein Mathisen deltok på 20- årsfeirin-
gen av Rasmus den 24. mai.

Fra september til desember ble det ikke avholdt 
møter i livssynsgruppen, da det ikke ble tilrettelagt 
for dette fra Rasmus sin side i denne perioden. Både 
menigheten og Rasmus er innstilt på å gjenoppta 
tiltaket i 2019.

Sorggruppe i samarbeid med 
Grorud menighet
Tonsen og Grorud menigheter har også i år arrangert 
en felles sorggruppe for etterlatte etter dødsfall. En 
gruppe startet i februar og hadde 9 møter ca. an-
nenhver uke i Grorud kirke. Den hadde 4 deltagere 
og ble ledet av to diakoner – Ieva Folmo fra Tonsen 
og Birgit Kinn Hanstensen fra Grorud. Deltagere i 
gruppen gav gode tilbakemeldinger på hva gruppen 
hadde betydd for dem i en vanskelig tid. Det å kunne 
møte andre i samme situasjon, dele tanker, følelser 
og erfaringer og kunne snakke åpent om sorgen, ble 
opplevd som en støtte og ble til hjelp på veien videre. 

Invitasjon til sorggruppe ble sendt ut til etterlatte 
i oktober, sammen med invitasjoner til gudstjenesten 
på Allehelgensdag. En ny gruppe med 5 deltagere 
hadde oppstart i desember, også denne gangen i 
Grorud kirke.

Forbønnstjenesten
2-3 frivillige har møttes til bønn i lille menighetssal 
annenhver mandag formiddag.

Bønneemnene som blir lagt i kirkens bønnekasse 
gjennom hele uken blir bedt for på stabsmøtene på 
tirsdag morgen. 

Enkeltarrangementer:
4. mars: gudstjeneste med spesiell invitasjon til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne. Gudstjenesten 
var ved Øystein Mathisen, Ole Johan Beck, Ieva 
Folmo og vikarorganist Åge Johansen. 200 til stede. 
Koret «Sing Along» sang i gudstjenesten og på kirke-
kaffen. «Sing Along» er et byomfattende tilbud for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, som holder 
til i Grefsen kirke. De deltok med ulike oppgaver i 
gudstjenesten og involverte hele menigheten i sine 
sanger.

Skriftlige invitasjoner til gudstjenester ble sendt 

ut til alle avlastningsboligene i Bjerke bydel.
Diakoniutvalget hadde ansvar for kirkekaffe, hvor 

det var mange til stede.

2. juni: til sammen 36 deltakere var med på den 
årlige ”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 
mennesker som av ulike grunner har vanskeligheter 
med å komme seg ut på egen hånd. 

Menigheten sendte ut invitasjoner til både tidli-
gere og nye deltagere. Nye deltagere ble rekruttert 
med hjelp av seniorveileder og frivillighetskoordi-
nator i Bjerke bydel.

Lions Club Bjerke stilte med 9 privatbiler med 
sjåfør. 8 av disse hadde med seg ledsager, og Ieva 
Folmo var med som ledsager i bil nr. 9. 

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.

2. september: Diakoniens søndag med 136 til stede 
på gudstjenesten var ved Mari Wirgenes, Sondre Pet-
tersen og Ieva Folmo. Mari Wirgenes og Ieva Folmo 
holdt en samtalepreken. I forbindelse med prekenen 
ble det satt frem 4 gjenstander som hver skulle sym-
bolisere en av diakoniens dimensjoner. Medlemmer 
av diakoniutvalget deltok som medliturger.

På kirkekaffen ble  det lagt vekt på at folk skulle få 
snakke sammen. Anne Lise Rasmussen leste et dikt, 
og Sondre Pettersen og en innleid fiolinist spilte et 
musikkstykke.

12. september: den årlige bussturen ble arrangert 
sammen med Grefsen menighet. I år gikk turen til 
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Oscarsborg festning, hvor det var både historisk om-
visning og god middag.

Turen ble som vanlig organisert og ledet av dia-
konene i Grefsen og Tonsen. 30 deltagere fra Ton-
sen og 15 fra Grefsen var med i år. Deltagere til 
turen rekrutteres både fra formiddagstreffet i begge 
menighetene, men også med hjelp av omtale i våre 
menighetsblader.

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

Skriftlige invitasjoner ble sendt ut til avlastnings-
boligene i Bjerke bydel, og tre av seks boliger sendte 
påmelding. Det var ca. 55 til stede på arrangemen-
tet, blant dem var beboere og ansatte fra boligene, 
Ton Sing og ellers folk fra menigheten – både som 
medhjelpere og som publikum.

Kveldens gjester for fjerde år på rad var «Klok-
keklang», en gruppe som spiller håndklokker i 
Lilleborg kirke under ledelse av kantor Burghard 
Wellmann. Deltagere i gruppen er mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og deres familiemedlemmer. 
«Klokkeklang» er et byomfattende tilbud. Gruppen 
spilte på håndklokker, og etterpå ledet de allsang 
hvor alle i salen kunne være med og prøve hånd-
klokker.

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

Kvelden ble igjen ledet av Ieva Folmo og Ole Jo-
han Beck, spesialprest for inkluderende kirkeliv i 
Oslo bispedømme.

Medlemmene i diakoniutvalget og noen andre 

frivillige var vertskap, sørget for bevertningen (pizza, 
brus og kaffe) og utførte andre praktiske oppgaver. 
Også ungdommene fra Ton Sing bidro med mye 
god praktisk hjelp.

I år fikk vi igjen støtte til «Musikk og Mat» på kr. 
5000 fra Lions Club Bjerke. 

4. november: en høytidsgudstjeneste på Allehelgens-
dag med Mari Wirgenes, Øyvind Remmen, Øystein 
Mathisen, Ieva Folmo, Sondre Pettersen, Yngve Spo-
rild Breievne og Tonsen Kammerkor. 159 til stede 
i gudstjenesten.

Navnene til de ca. 130 fra menigheten som var 
gått bort siden forrige Allehelgensdag, ble lest opp 
i gudstjenesten. På forhånd var det sendt ut invita-
sjonsbrev til de avdødes nærmeste pårørende. Det 
var mulighet for lystenning under nattverdfeiringen. 

Desember: 
Blomsterhilsen i 
adventstiden
I adventstiden gikk utval-
gets medlemmer og en-
kelte besøksvenner på en 
rekke hjemmebesøk med 
en julestjerne som hilsen 
fra menigheten og Lions Club Bjerke. Lions ved  
Melchior Joranger deltok også i blomsterutdelingen, 
og som vanlig finansierte Lions hele tiltaket med et 
bidrag på kr. 5000. Blomstene, levert av Grefsen 
Blomster, ble bestilt og hentet av utdelere i løpet av 
de tre første ukene i advent. Både hjemmetjenesten 
i Bjerke Bydel og Lions Club gav innspill til hvem 
vi skulle besøke. Til sammen ble 46 blomster delt 
ut av 12 utdelere.

Det ble også gitt en julestjerne til alle frivillige på 
årets siste onsdagstreff, som takk for deres trofaste 
innsats gjennom hele året.

6.3 Utvalg for 
internasjonal kontakt 
Medlemmer i utvalget for internasjonal kontakt: Eva 
Fidjestøl, Ieva Folmo (diakon), Jon-Petter Hagen 
(MR og kontakt for Misjonsalliansen).

Utvalget har hatt 5 ordinære møter i 2018, samt 
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noen ekstra møter for å forberede to arrangementer 
– temakveld 1. mars og feiring av 100-årsdagen til 
Latvia 18. november.

Temakveld «Kirken 
og fredsarbeidet» 
Torsdag 1. mars
Utvalget for internasjo-
nal kontakt stod for både 
ideen og organiseringen 
av denne temakvelden. 
Forberedelsene begynte 
allerede høsten 2017. 
Med temakvelden ønsket 
utvalget å synliggjøre et 
arbeid som gjøres av for-

skjellige gode krefter i vår tid som er mye preget av 
konflikter, fiendebilder, opprustning og frykt for 
fremtiden. Formålet var å vise frem hva som gjøres av 
kristne i forskjellige trossamfunn og organisasjoner 
for å bevare fred, i håp om at dette kunne inspirere 
flere til mot og kanskje også et ønske om å engasjere 
seg i dette arbeidet selv.

Utvalget ønsket at temakvelden skulle være aktuell 
for unge mennesker. Derfor ble det, i samarbeid med 
kateketvikar Marianne Brekken og kapellan Øystein 
Mathisen, bestemt å legge arrangementet til en tors-
dag for å involvere TonSing og gjøre temakvelden 
til en del av konfirmasjonsundervisningen. Utvalget 
jobbet også for å få inn unge bidragsytere.

Som konferansier fikk vi med oss Petter Normann 
Dille. Dille har mye erfaring fra kirkens fredsarbeid 
og er dyktig og innovativ på formidling og kom-
munikasjon. Han påtok seg å lede panelsamtalen 
og forberede noen videoinnslag for å belyse temaet 
kirken og fredsarbeid.

Utvalget søkte og fikk økonomisk støtte fra Lions 
Club Bjerke på kr. 4000.
Temakvelden gikk av stabelen torsdag 1. mars 
2018.  Programmet bestod av panelsamtale i to de-
ler, forskjellige innslag av TonSing, fredsbønn med 
lystenning og til slutt bevertning og tid til å snakke 
sammen.

Deltagere i panelet var:
•Anne Marte Skaland, tidligere leder av ICAN,
 nå kampanjerådgiver i Kirkens Nødhjelp

•Sara Nes, daglig leder i Nei til atomvåpen
•Lara M. Wik, frivillig i Kvekersamfunnet
•Embla Regine Mathisen, nestleder i 
 Changemaker
•Birte Nordahl, teolog, universitetsstipendiat 
 og forsker på 22. juli 2011

Petter Normann Dille ledet en samtale mellom pa-
neldeltagerne, hvor de både snakket om sitt arbeid 
for fred og diskuterte utfordringene vi står overfor, 
både i Norge og i verden for øvrig. De snakket om 
hvorfor og hvordan kirkene i Norge skal engasjere 
seg i fredsarbeid, og også om hva vi kan gjøre som 
enkeltmennesker.

TonSing fremførte flere innslag med sang, dans 
og drama. Det ble også vist tre ulike videoinnslag, 
hvorav et av dem var en hilsen fra Olav Fykse Tveit, 
generalsekretær i Kirkenes Verdensråd.

Programmet i kirkerommet ble avsluttet med 
bønn og lystenning for fred ved Øystein Mathisen 
og ungdommene fra Tonsen. Deretter var det kaffe 
og kaker i menighetssalen. Menighetens frivillige 
bidro med baking og servering.

Temakvelden samlet 115 deltagere, i hovedsak 
konfirmanter og andre ungdommer, men også voks-
ne, både fra menigheten og fra andre steder i byen.

Vennskapsmenigheten vår: St. Johannes 
ev. luth. kirke i Limbazi, Latvia 
Bønn for vennskapsmenigheten har vært med i våre 
gudstjenester i år. Informasjon om vennskapsme-
nigheten er å finne på en tavle i store menighetssal.

Feiring av 100-årsdagen til Latvia 
søndag 18. november
Den 18. november 2018 var det 100 år siden Latvia 
ble proklamert som uavhengig stat for første gang. 
For å markere jubileet til vårt vennskapsland, arran-



17

gerte utvalget for internasjonal kontakt en feiring på 
kirkekaffen på selve jubileumsdagen som falt på en 
søndag. Denne søndagen var det Jazzmesse i Tonsen 
med mange tilstede, og det ble fullt rundt bordene 
i begge menighetssalene, som for anledningen var 
pyntet med blomster og servietter i mørkerødt og 
hvitt, som er fargene til det latviske flagget. 

I tillegg til kaker ble det også ordnet et utvalg av 
latviske matretter, som potetsalat, latvisk rugbrød, 
piroger og grå erter. Tiltaket ble tatt godt imot, og 
mange syntes maten smakte godt. 

Utvalget hadde også invitert alle til å bidra til en 
felles pengegave til vennskapsmenigheten, og det 
kom inn kr. 5181. Vennskapsmenigheten vil bruke 
gaven for å fullføre oppussingen av kirkens sakristi. 
St. Johannes kirke er fra 1680, og i vinterhalvåret 
blir det for dyrt å varme opp det store gamle bygget. 
Menigheten pleier derfor å samles i mindre rom i 
denne tiden, også til gudstjenester. 

Misjonsprosjektet i 
Liberia
Misjonsprosjektet til 
Tonsen menighet i 2018 
har vært Misjonsallian-

sens arbeid med mikrofinans i Liberia. Banken har 
vært i virksomhet siden mars 2015 og heter Dia-
conia MDI (Diaconia Microfinance Deposittaking 
Institution).

Gjennom fire ofringer har Tonsen menighet bi-
dratt med kr. 23 034 til prosjektet i år. Forbønn for 
misjonsprosjektet har vært med i våre gudstjenester.

Sverre Vik, nettverks- og menighetsansvarlig i Mi-
sjonsalliansen, besøkte onsdagstreffet 14. mars. Han 
fortalte om arbeidet i Liberia og viste bilder fra en 
nylig reise til landet.

Søndag 27. mai hadde Misjonsalliansen sitt lands-
stevne, og de hadde lagt sitt gudstjenestebesøk til 
Tonsen. Gudstjenesten var med preken av Sverre 
Vik og sang ved koret Mosaic, et kor som har inngått 
samarbeid med Misjonsalliansen for å støtte deres 
arbeid i verden. 

Avtalen om å støtte prosjektet i Liberia gikk ut 
31. desember 2018. Fra og med 1. januar 2019 vil 
Misjonsalliansens arbeid i Vietnam være Tonsen me-
nighets nye misjonsprosjekt.

Informasjon i Tonsenbladet
I alle de fire utgavene av Tonsenbladet i år har me-
nigheten kunnet lese om både misjonsprosjektet 
(«Misjonshjørnet» ved Jon-Petter Hagen) og Tonsen-
familien Bolstad Nesbakken som er utsendinger for 
Misjonsalliansen i Vietnam. 

Lyssalg i adventstiden til inntekt for NMS
Også i år arrangerte utvalget for internasjonal kon-
takt lyssalg i adventstiden til inntekt for NMS.

Jon-Petter og Heidi E. Hagen bestilte og hen-
tet lysene på NMS Gjenbruk i Lillestrøm. Det ble 
solgt lys på kirkekaffe tre søndager: 25. november, 
2. desember og 9. desember. Medlemmene i utvalget 
stod for salget, som gav et flott resultat på kr. 5870 
(i 2017: kr. 2625). 

Pengene og restopplaget av lys ble levert av Jon-
Petter og Heidi Hagen til NMS Gjenbruk i Lille-
strøm rett før jul.

6.4 Trosopplæringsutvalget 
I 2018 var trosopplæringsutvalgets hovedmål: 
Vi skal utvikle og tilby en systematisk trosopplæring 
som har som formål å fremme kristen tro, gi kjenn-
skap til den treenige Gud og gi hjelp til livstolk-
ning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, 
uansett funksjonsnivå. Trosopplæringen skjer i tett 
samarbeid med hjemmet.

Ansvarsforhold. Utvalget har medansvar for å utvi-
kle menighetens trosopplæringsplan. Dessuten har 
utvalget ansvar for å administrere og å følge opp 
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de enkelte arrangementer. Det skjer ved at utvalget 
knytter til seg personer som tar ansvar for planleg-
ging og gjennomføring av enkelttiltak og sørger for 
evaluering i etterkant. 

I de neste avsnittene vil vi vise hvordan vi svarte 
på noen av disse målene, og gjennomførte konkrete 
tiltak i 2018. 

Kontinuerlige tiltak
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 til Sirkusklubben (fra 5 år) 
som hadde sitt siste år med det navnet. Superonsdag 
treffes annenhver onsdag til fellesskap med middag, 
sangsamlinger og aktivitet. Superkidz har øvelse hver 
onsdag. Superonsdag er basert på frivillig innsats 
fra foreldre og andre, og i 2018 har nærmere 30 
frivillige bidratt med en rekke ulike oppgaver under 
Superonsdag: rigging og rydding, hente mat, kjøk-
kentjeneste, fruktkutting, sangledere og leder av sir-
kusklubb, styreverv, planlegging og gjennomføring 
av konserter og deltagelse på Barnefestival.

Bilde fra sommerkonserten.

Superonsdag har engasjert 
Marthe Haaland Wang som 
fast dirigent for Superkidz 
og hun honoreres med mid-
ler fra Superonsdag. Hun er også ansatt i Tonsen 
Menighet som trosopplæringsmedarbeider med 
ansvar for barn, og har fungert som et viktig binde-
ledd mellom menigheten og Superonsdag. Tonsen 
menighet har ansatt Tone Siv Keiserås Kronberg 
som barnekoordinator i 10 % stilling for å følge 
opp og administrere arbeidet i Superonsdag. Hun 

samarbeider tett med styret for Tonsen Superonsdag. 
Gjenvalgt styreleder for 2018 var Sveinung Groven.

Tonsen Superonsdag er tilknyttet Norges KFUK-
KFUM, og medlemmer i Superonsdag og Superkidz 
er også medlemmer i KFUK-KFUM. Tonsen Su-
peronsdag mottar frifondmidler fra Staten og støtte 
fra Oslo Kommune som en enhet i KFUK-KFUM. 

De viktigste fakta om 2018: I løpet av vårsemesteret 
ble det avholdt 10 Superonsdag-samlinger og 18 
Superkidzøvelser, og semesteret ble avsluttet med en 
felles sommerkonsert med Superkidz, Kaos og Sang 
og Sirkusklubben. I løpet av høstsemesteret ble det 
avholdt 8 Superonsdag-samlinger og 14 Superkidzø-
velser, og semesteret ble avsluttet med en felles jule-
avslutning der Kaos og Sang opptrådte før pausen, 
og Superkidz og TweenSing hadde konsert etterpå. 

Det var totalt 70 betalende medlemmer i høst-
semesteret, og det deltok mellom 60-100 personer 
på hver samling. Totalt har 78 barn vært betalende 
medlemmer i Tonsen Superonsdag i 2018, derav 33 
i Superkidz. Det er en nedgang fra 2017, som var 
et toppår, og det var fint på slutten av 2018 å se at 
en nedadgående trend ble snudd til flere deltakere 
på de siste to samlingene. I løpet av året har det 
ofte vært flest barn på den yngste sang-gruppen, og 
veldig ujevnt antall på den eldste sang-gruppen og 
Sirkusklubben. 

I tillegg til samlingene har grupper fra Superons-
dag opptrådt (ca. 10 ganger) på egne arrangement, 
familiegudstjenester og andre arrangementer i regi 
av menigheten. Onsdag 23. mai hadde Superons-
dag sommerfest og utendørssamling på Isdammen. 
Grillmat, rebusløp med premier og sosialt samvær 
for ca. 80 personer i sola. 

Onsdag 6. juni hadde vi vår tradisjonsrike som-
merkonsert og avslutning for våren. I oktober deltok 
noen av barna fra Superkidz på KFUK-KFUM sin 
barnefestival i Oslo (arrangementet var for 2. klasse 
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og eldre). Foreldre var med for å passe på barna. 
Marthe H. Wang og en gjeng fra Tonsen Tween 
Sing deltok også. Onsdag 5. desember arrangerte 
menigheten konsert med Superkidz og Tween Sing 
i samarbeid med Superonsdag. Konserten var gratis 
for alle i Superonsdag, hadde godt oppmøte med ca 
100 til stede og veldig fornøyde aktører.

Søndags-
skolen
I Tonsen har vi i 
året som gikk hatt 
søndagsskole nes-
ten alle søndager 
det ikke er fami-
liegudstjeneste 
eller skoleferie, til 
sammen 19 sam-
linger. Ut i fra res-
sursene er dette et 

godt tilbud, og gjør det mulig for både foreldre og 
barn å delta i de ordinære gudstjenestene. Det er 
Anne Westermoen og Guro Abrahamsen som gjør 
dette mulig som søndagsskoleledere, med støtte fra 
Øyvind Remmen og kateket Helga Marie Abraham-
sen. Antallet ledere er i praksis litt sårbart med tanke 
på gjennomføringen. Vi skulle gjerne hatt 4-6 ledere 
på fast basis slik at to personer samarbeidet om en 
søndag hver i måneden, og med mulighet til å til-
passe opplegget noe mer til de ulike aldersgruppene. 

Formålet med søndagsskolen er at barna skal få en 
kjennskap til de mest kjente bibelfortellingene, og 
oppleve kristent fellesskap på sine egne premisser. De 
eldre barna skal også få et sted hvor det er mulighet 
for samtale og å stille spørsmål. På samlingene har 
vi også formingsaktiviteter og skapene på søndags-
skolerommet inneholder mye fint som vi kan benytte 
til dette. Antallet barn som kommer varierer. Noen 
ganger er det under ti, noen ganger 15. Vi ser også at 
barn fra dåpsfølger ønsker å delta, og bare er innom 
den ene søndagen.  Alderen på barna er fra 3 – 12 
år. Noen ganger er det mange små, eller det kan 
komme mange større barn. Det er en pedagogisk 
utfordring.  Søndagsskolen Norge har et godt tilbud 
til utforming av opplegget på samlingene, noe som 
er en god støtte for lederne.

Tween Sing 
Tween Sing er for 10-12-åringer. Ordet «Tween» 
kommer fra det engelske ordet «between» og blir 
omtalt som «in between» barn og tenåring. Tonsen 
Tween Sing er et lavterskeltilbud som er organisert 
i Norges KFUK-KFUM, og i 2018 har vi hatt 21 
betalende medlemmer. Vi har hatt ukentlige sam-
linger, og har hatt aktiviteter som lek, sang, dans, 
drama og forming. Høydepunktene var deltakelse 
på ”Tween Sing Seminar” i Voksen kirke, og som-
merkonsert og førjulskonsert, i tillegg til at Tweens 
sang på Fasteaksjonskonserten i Groruddalen, til 
inntekt for Kirkens Nødhjelp. Vi har fortsatt kvelds-
matturnus hvor foreldre kommer og lager kveldsmat. 
I tillegg til Marthe Wang har Øyvind Skjerdal og 
Thea Emilie Wang vært viktige voksenledere og en 
stor grunn til at arbeidet går bra.

Punkttiltak i trosopplæringsplanen 

Babysang
Babysang har vært et populært tiltak for babyer (0-
12 mnd.) med deres foresatte annenhver onsdag 
formiddag. Det har vært 19 samlinger i 2018. Det 
er ingen påmelding. I 2018 har vi fortsatt med 2 
grupper babysang. Én kl. 11 og en 12.30, hvor vi 

Tweens pynter til Skaperverkets dag og er på 
TweenSing Seminar.
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har servert lunsj i mellom de to gruppene. Lunsjen 
har vært svært populær på høsten, og en bestemor 
har laget kake til hver gang. Totalt har 220 babyer 
vært innom babysang i Tonsen. Det er et tall vi er 
veldig fornøyd med, og en betydelig økning fra året 
før (175 i 2017). Tiltaket er et verdifullt grunnlag 
for videre barne- og ungdomsarbeid. Vi tror at det 
høye tallet på oppslutning gjør at vi vil se et stabilt 
og forhåpentlig voksende barne- og ungdomsarbeid 
i Tonsen i mange år fremover. Babysang ledes av 
Marthe Wang og Sondre Pettersen og med praktisk 
bistand fra andre ansatte.

Sansegudstjeneste 
6. mai
«Første-skritt-gudstjenesten» byttet navn til Sanse-
gudstjeneste da vi utvidet invitasjon til de døpte 
ettåringene til også å gjelde toåringene. Gudstjenes-
ten er en familiegudstjeneste som er spesielt tilret-
telagt for de minste barna og innholdet er inspirert 
av babysang-samlingene. Marthe Wang både ledet 
sangen og hadde prekendelen i Sansegudstjenesten. 
18 barn fikk utdelt hver sin bordbrikke med bordver-

set «O, du som met-
ter». Marthe Wang, 
Øyvind Remmen 
og Sondre Pettersen 
hadde ansvar for 
gudstjenesten. 146 
var tilstede.

Bordbrikken som ble delt ut.

Juletrefest
7. januar 
Den årlige juletrefesten er en veldig hyggelig tradi-
sjon å holde i hevd, og både faste brukere av Tonsen 

kirke kommer og flere andre som kommer akkurat 
for å få med en juletrefest. Trosopplæringsutvalget 
står som vertskap sammen med barnekoordinator 
Tone Siv Keiserås Kronberg, trosopplærerne Eivind 
Frustøl og Marthe Wang, kateket Helga Marie Abra-
hamsen og kapellan Øyvind Remmen.

Dette året var det Marthe Wang som på kreativt 
vis fikk fortalt juleevangeliset, før vi gikk til pyntede 
menighetssaler med kake og juletregangen. Festen 
ble avsluttet med besøk av de tre vise menn, som 
hadde rikelig med gaver å dele ut. Superonsdag spon-
set festen med både mat og godteposer. Omtrent 120 
mennesker kom dette året.

4-årsbok
10. og 14. oktober
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. 
Til sammen ble det delt ut 26 bøker. Helga Marie 
Abrahamsen og Øyvind Remmen hadde ansvar for 
4-årssamlingen, og samarbeidet med Sondre Pet-
tersen med band om gudstjenesten. 191 var tilstede 

Høsttakkefest
23. september
Takken for mat og liv 
ble markert på en fa-
miliegudstjeneste der 
Helga Marie Abraham-
sen holdt prekenen, og 
Sondre Pettersen og 
Øyvind Remmen var 
med, sammen med noen barn som var spurt om 
enkeltoppgaver i gudstjenesten. Det var en hygge-
lig gudstjeneste, som etter Tonsen-målestokk ikke 
samlet særlig mange familier siden vi ikke hadde 
med et kor, eller hadde invitert en spesiell gruppe i 
trosopplæringsplanen. Her er det en strategisk jobb 
å gjøre. 94 var tilstede på gudstjenesten.

Karneval 
Onsdag 7.02 og søndag 11.02.
Karnevalet i år ble for første gang gjennomført med 

Babysang med lunsj.
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et verksted for 5-åringer onsdagen i forveien, med 
15 deltakere. Gudstjenesten ble 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. 212 var tilstede. Lederkurs var med-

hjelpere på kirkekaf-
fen. Marthe Wang, 
kateketvikar Solveig 
Ihle Thingnæs og 
Øyvind Remmen 
hadde ansvar for ar-
rangementet.  
Bilder fra karnevals-
verksted og gudstje-
neste med kirkekaffe.

Påskefamiliegudstjenesten 
8. april
På familiegudstjenesten andre søndag i påsketiden 
ble det en enkel gjenfortelling av påskedagene ved 
Solveig Ihle Thingnæs og Øyvind Remmen. Guds-
tjenesten fikk mange gode tilbakemeldinger, og er 
en god ramme for denne søndagen når vi ikke har 
spesielle prosjekter knyttet til dagen. 136 var tilstede 
på gudstjenesten.

«Helt førsteklasses» og 
skolestartsgudstjeneste 
Mandagene 11.06 og 18.06 og 
søndag 26.08
«Helt førsteklasses» er to sam-
linger for 6-åringer før somme-

ren, og en gudstjeneste etter at skolen har begynt. 
Det kom 14 seksåringer som deltok og mottok bok 
på gudstjenesten. Vi ønsker å nå ut til enda flere. 
Marthe Wang hadde 
ansvar for samlingene 
sammen med Solveig 

Ihle Thingnæs. Øyvind Remmen, Sondre Pettersen 
og Marthe Wang hadde ansvar for gudstjenesten, der 
Superkidz sang. 216 var til stede på gudstjenesten.

 
Skaperverkets dag
Torsdag 31. mai og søndag 3. juni.
Dette året inviterte vi med 7-åringene 
til en markering av skaperverkets dag, 
og hadde en samling ved Isdammen 31. mai og 
gudstjeneste 3. juni. TweenSing laget dekorasjon til 
gudstjenesten. Fire 7-åringer meldte seg på, som var 
nok til å prege gudstjenesten på en fin måte, men 
i ettertid har vi tenkt at vi bytter aldersgruppe, slik 
at 5-åringene blir med på skaperverkets dag, mens 
syvåringene blir med og feirer det mangfoldige li-
vet på karnevalet. Øyvind Remmen hadde ansvaret 
for opplegg og gjennomføring. 100 var tilstede på 
gudstjenesten.

Tårnagenthelg
10.-11. februar

Tårnagentene gjør seg klare til å lede 
samlingsbønnen i gudstjenesten. 
Vi hadde samling med 8- og 9-åringene på lørdagen 
der vi var agenter som løste oppdrag og utforsket 
symboler i kirken. Vi fikk høre hva som skjedde med 
Jesus i påska, mens vi fulgte spor gjennom kirkens 
mange rom. Ungdommer i Tonsen spilte disiplene, 
Jesus, romerske soldater og engler. 26 barn deltok. 
På søndag var vi med på gudstjenesten. Øyvind 
Remmen, Eivind Frustøl og tidligere deltakere på 
lederkurs var med på planlegging og gjennomføring 
av helga. I tillegg deltok Superkidz på gudstjenesten. 
Det var 212 til stede på gudstjenesten.

.

Lys Våken
1.-2. desember
Lys Våken er blitt en tradisjon på vei inn i adventsti-
den. Lørdagen før første søndag i advent møttes 20 
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deltagere på 10 og 11 år, 14 ungdomsledere, Helga 
Marie Abrahamsen, Eivind Frustøl og Øyvind Rem-
men. Vi gikk ikke fra hverandre før gudstjenesten var 
over på søndag! Temaet for 2018 var Lys, Jesus som 
verdens lys og vi som lys for hverandre. Vi hadde 
rebusløp, lek, kahoot, hobby, gudstjenesteverksted, 
taco og overnattet i kirkerommet. Vi fikk flere gode 
tilbakemeldinger fra deltagerne og vi ser frem til 
å feire lysvåken igjen i 2019. 166 var tilstede på 
gudstjenesten.

Globalløp
26. august
Etter gudstjenesten 26. august ble alle invitert med 
på Globalløp. Man kunne enten være deltaker eller 
sponsor i et løp rundt kirken til inntekt for KFUK-
KFUM Global sitt arbeid i Sør-Sudan for krigsram-
mede barn og kvinner. Midlene vi samlet inn er med 
på å gi skolegang og traumebehandling. 

Målgruppen som ble invitert, 12-åringene, møtte 
ikke opp. Likevel ser vi frem til å arrangere globalløp 
igjen, for dette var et positivt tiltak for hele  menig-
heten. Flere hadde kledd seg ut, målflagg var satt 
opp, og speaker laget stemning. Til sammen fikk vi 
inn 13 710 kroner!

Konfirmanter
I 2018 var det 61 konfirmanter som fulgte kon-
firmantundervisningen og ble konfirmert i Tonsen 

kirke. 15 av disse var Ten Sing konfirmanter og 46 
var SPORTY-konfirmanter. 

Solveig Ihle Thingnæs var vikarkateket gjennom 
hele konfirmantåret, og sto for administrasjonen. 
Hun sto for undervisningen sammen med Øystein 
Mathisen og  Eivind Frustøl. 

Konfirmantene i Tonsen deltok på en rekke ar-
rangementer. I tillegg til presentasjonsgudstjeneste, 
samtalegudstjeneste, fasteaksjon og Ung Messe var 
de med på Kick Off- hvor de gikk pilgrimsvandring 
fra Kjelsås skole til Tonsen kirke innom fem forskjel-
lige poster. 

Vi var på leir på Sole gjestegård fra tordag til søn-
dag i Kristi Himmelfarts-helga. Det var et veldig 
fint sted å være på leir, og et sted vi ønsker å dra 
tilbake til. I tillegg til konfirmantene var vi med ca 
15 ungdomsledere og fem voksenledere. 

I forbindelse med fasteaksjonen var vi med på et stort 
arrangement for konfirmanter i hele byen i Domkirka.  
Konfirmasjonshelga i september innehold fire guds-
tjenester. Det var en fin avslutning på konfirmantå-
ret, og samlet mye folk

«Livet i tenårings-
familien».
12. april
Konfirmantforeldre og 
andre var invitert til en 
temakveld om «Livet i 
tenåringsfamilien». Psy-
kolog Hedvig Montgo-
mery hadde undervis-
ningen som var svært 
interessant og lærerik.

 Konfirmantkullet 2018. Foto: Klavestad AS.
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Lederkurs 2018/2019
Fra høsten 2017 til våren 2018 hadde vi ikke noen 
påmeldte på lederkurs. Det vi gjorde var at vi startet 
noe som vi kalte Ung og Lovende. Ung og Lovende 
besto av tidligere deltagere fra lederkurs og andre 
ungdommer i miljøet. På Ung og Lovende var vi 
16 ungdommer som møttes på 6 samlinger fra høs-
ten 2017 til våren 2018. Vi hadde en Taizè-stil på 
samlingene som bestod av bønn, bibellesning, sang, 
spørsmål og samtale, samt gruppearbeid med ulike 
temaer som for eksempel: «Å tjene sin neste» «Hva 
er Guds Nåde? og hva kan det bety for mitt liv?», 
«Jesus som vintreet», bønn osv. Ung og Lovende 
deltagerne var ungdomsledere på Lys Våken, Tårna-
genthelg, Helt Første klasses og konfirmasjonsleir. 
Vi dro sammen til Taizè i påsken 2018 der vi gav 
mulighet til å utvikle troen, møte nye mennesker og 
praktisere det vi hadde lært. 

På Konfirmasjonsleiren 2018 prøvde vi å rekrut-
tere til Lederkurs (2018-2019) ved å få ungdomsle-
derne selv til å oppmuntre konfirmantene til å delta. 
Det endte med at vi i løpet av sommeren 2018 fikk 
14 påmeldte til Lederkurs. Ung og Lovende var er 
en suksess som hjalp oss til å få nye deltagere på 
lederkurs. 

Vi er nå 14 deltagere på lederkurs 2018/2019. I 
2018 har unge lederspirer fra Tonsen menighet fått 
opplæring i å være gode barne- og ungdomsledere. På 
sensommeren 2018 dro det nye lederkurskullet på bli 
kjent tur til Nordmarkskapellet sammen med Ten-
sing. Vi har arrangert Lys Våken, hatt Ung Messe der 
vi delte ut en gave til alle deltagerne, en bønnebok 
med 157 bønner.  Vi har igjennom 6 samlinger fo-
kusert på bli kjent med den kristne troen og bli kjent 
Jesus,  praktisere lederskap i en kristen kontekst,  bli 

bevisste på egen rolle som leder,  oppleve seg inklu-
dert inn i menighetens barne- og ungdomsarbeid og 
delta på planleggingen og gjennomføringen av ulike 
tiltak knyttet til barn og unge i menigheten. Noen 
av temaene vi har gått igjennom er: «Bønn», «Leder 
for barn og unge», «Jesus som forbilde», «identitet 
og ulike type lederskap» etc.

Vi gleder oss til hva 2019 vil bringe oss av store 
og små utfordringer, spesielt ser vi frem til turen til 
konfirmantleir og turen til Taizè. 

6.5 Kirkekaffekomiteen 
Komitéen har hatt ett møte for å fordele ansvar og 
gå gjennom rutiner. Hvert komitémedlem er “liste-
topp” for hver sin gruppe med kirkekaffemedarbei-
dere og fordeler  disse på sine søndager.

Vi har i 2018 hatt 27 med-
arbeidere som har bidratt på 
2-5 søndager hver, og har med 
dette fått dekket de fleste søn-
dagene (39 arrangement). I til-
legg har Diakoniutvalget ansvar 
for kirkekaffen 3 faste søndager, og MR/stab for 
frivillighetssøndagen. På Ung messe og noen av fa-
miliegudstjenestene har konfirmantforeldre og Su-
perkidzforeldre bidratt med ekstra kaker.

Det har ikke vært arrangert kirkekaffe i påske- 
(kun 2.påskedag), pinse- og julehøytidene, og fire av 
sommerens gudstjenester og to langhelgsøndager var 
uten kirkekaffe pga mangel på kaffekokere.

Noen trofaste kirkekaffemedarbeidere har etter 
mange år i tjenesten måttet trekke seg pga høy alder 
og dårlig helse. Vi har fått en ny medarbeider i løpet 
av året, og det fortsatt behov for flere nye . 

Kirkekaffemedarbeiderne bestemmer selv om de 
vil ta med kake eller servere kjeks som blir kjøpt inn 
av staben sammen med kaffe og annet nødvendig 
utstyr. Med dette sørger vi for praktisk tilrettelegging 
for et sosialt fellesskap i forlengelse av gudstjenestene 
som mange setter stor pris på.  Resten av menigheten 
kan bidra til å gjøre kirkekaffen til et godt fellesskap 
for alle ved å være bevisst på å inkludere nye.

Kirkekaffekomitéen har bestått av: Elisabeth Lun-
de Seland (MR), Sonja Thoresen, Solveig Norli og 
Anne Kari Strøm.
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6.6 Tonsenbladet 
Tonsenbladet har kommet ut med fire nummer i 
2018 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 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 trenger derfor stadig nye på listene 
våre. Tonsenbladet legges også ut i PDF-format på 
menighetens hjemmeside, www.tonsenkirke.no

Redaksjon: 
Helge Kjølberg (MR), Heidi Einarsen Hagen, 
Jon Magne Vestøl, Gry G. Fredum (daglig leder)
Korrektur: Ingeborg Andersson. 
Kontinuerlig oppdatering av 
utdelerkorps m.v.: Ieva Folmo
Pakking: Frivillige
Utkjøring: Morten Seland, Mari Mehlen, 
Morten Fagerli, Arne Østreng, Kåre Thoresen 
og Helge Kjølberg.

ØVRIGE AKTIVITETER
7

7.1 Tonsing
2018 har vært et innholdsrikt 
år for Tonsen Ten Sing, Ton-
Sing. 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. 25 aktive med-
lemmer, både på våren og på høsten i år. Stemninga 
har vært på topp gjennom hele året. 

Gjennom hele året har vi hatt fokus på at Ten Sing 
skal være en sosial møteplass, der alle er velkomne. 
Flere av ungdommene sier at fellesskapet er noe av 
det beste med TonSing. I år opplevde vi at mange av 
konfirmantene ville fortsette etter konfirmasjonsti-
den og vi har i tillegg fått flere nye medlemmer denne 
høsten. 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 2018, 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! På 
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julekonserten gikk vi bort i fra å ta billettinntekter, 
og åpna i stedet opp for at folk kunne gi en gave hvis 
de ville. Som følge av dette kom det flere publikum-
mere enn tidligere, og vi tenker derfor det kan være 
verdt å fortsette med denne ordninga. 

Vi ønsker at Ten Sing skal være en arena der ung-
dommene 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 gruppene ledes av ungdommene 
selv. I år igjen, sendte vi fire 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 hel-
dige at vi har voksenledere med oss på laget. Dirigent 
Solveig Wang ga seg sommeren 2018, etter flere år 
som dirigent i TonSing. Kristin Sønnesyn Berg tok 
over stafettpinnen fra august, noe som har fungert 
kjempefint. Bandleder Øyvind Skjerdal og voksenle-
der Ingeborg Seim Grøvlen har fortsatt i sine roller.

2018 har vært et år der vi har gjort mye i tillegg 
til øvelser og konserter. Det blir for mye å nevne 
alt, men her har dere noen stikkord: Vinterfestival i 
Skøyen kirke, Besøk av Communication for Chan-
ges, Fellesøvelse med Skøyen Ten Sing, Spekter og 
Ten Sing-jubileum, Ten Sing-seminar, Hyttetur til 
Nordmarkskapellet sammen med lederkurs, Elve-
langs, Musikk og mat, Halloween-øvelse, Pysj-cup 
og konserthelger. Med andre ord: Et innholdsrikt og 
godt år er vel gjennomført i TonSing! 

7.2  7.Oslo speidergruppe
7. Oslo er byens største speidergruppe, og pr 
31.12.18 teller gruppa 
162 medlemmer, hvorav 
114 er i alderen 8-16 år.

Gruppa har et høyt 
aktivitetsnivå med både 
møter og turer. For de al-
ler yngste tilbys 3-4 turer i 
halvåret. For de eldre spei-

derne (10 år og opp) ligger tilbudet på inntil 16 turer 
i året. På toppen av dette arrangeres det hver sommer 
lengre sommerturer for både de minste og de eldste.

I tillegg til alle turene har gruppa møter hver 
eneste tirsdag i skoleåret. I hovedsak benyttes kir-
kens kjellerlokaler, selv om deler/hele gruppa også 
benytter området rundt Isdammen flittig.

I 2019 blir 7.Oslo 100 år og jubileet vil markeres 
ved flere anledninger gjennom året.

For mer informasjon, se nettsidene: 
http://7oslo.no

7.3   Tonsen kammerkor
Tonsen kammerkor dirige-
res og ledes av menighetens 
organist, Sondre Pettersen. 

I høstsemesteret hadde vi også hjelp av korets tidli-
gere dirigent, Yngve Sporild Breievne. Julekonserten 
ble avholdt med bidrag fra begge organistene. 

 Sammen klarte koret å gjennomføre både sal-

Bilde fra padlesommertur i Sverige i 2018.
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mekveld, julekonsert og bidrag som forsangere i 
gudstjenestene.

Koret er blandet, med forsterkninger av herre-
stemmer på konserter. Koret hadde 20 medlemmer 
på våren og 17 medlemmer i høstsemesteret. Vi 
hadde ukentlige øvelser, unntatt fra midten av mars 
til slutten av april da vi hadde øvelse annenhver uke 
uten dirigent, men med bidrag fra noen av kormed-
lemmene. Høstsemesteret ble dessuten forkortet til 
tre måneder. 

Den 27. mai hadde koret sommerkonsert med 
variert repertoar med både klassisk, jazz, gospel og 
folketoner. Koret ledet også allsangen og hadde solo-
innslag.

Koret hadde opptreden i gudstjenesten på Maria 
Budskapsdag og Palmesøndag. På Allehelgensdag var 
vi med som forsangere og med egne soloinnslag. Ko-
ret bidro i avskjedsgudstjenesten for sokneprest Mari 
Wirgenes 9. desember. Vi var også med i jazzmessa. 
Som forsangere deltok koret i økumenisk gudstje-

neste i Lunden kloster i januar og i Tonsen kirke i 
november. Som tidligere år var kormedlemmer ellers 
med som forsangere en eller to ganger i måneden. 

25. november hadde koret julekonsert med variert 
program med korsang, allsang og soloinnslag 

7.4   Kortado
Jubileumsåret 2018 ble et 
forrykende år med musikalsk påfyll, høyt aktivitets-
nivå og våre mest ambisiøse konserter noensinne. 

Vårsemesterets høydepunkt var selvsagt den elle-
ville jubileumskonserten i Oslos storstue, Rockefeller 
Music Hall. Det er trolig første gang et amatørkor 
har fylt Rockefeller. Bandet var et musikalsk topplag, 
under ledelse av Håkon Sagen, sørget for at kompet 
låt eksepsjonelt tight og energisk. Margaret Berger 
og OMVR var strålende gjesteartister. 

Korhøsten startet i kjent og stemningsfull stil med 
Elvelangs i fakkellys, og fortsatte med innstuderingen 
av repertoaret til årets julekonserter. Som i fjor ble 
julekonsertene holdt i Grønland kirke, og til korets 
store glede ble alle tre konsertene utsolgt flere uker 
i forveien. Det betyr at til sammen ca. 2000 men-
nesker har fått med seg Kortados julekonserter. Dette 
er ny rekord for koret. Sondre Lerche, Amanda De 
Lara og Martin Hatlo var gjesteartister, bandet besto 
av Andreas Løwe, Haldor Røyne, Pål Hausken og Jo 
Berger Myhre. Det hele ble toppet Oslo Strings, som 
er en av Norges mest etterspurte strykekvartetter. 
Publikum ga svært gode tilbakemeldinger, og mange 
delte sine inntrykk i sosiale medier. 

Året var preget av mange innbringende oppdrag, 
hvilket både gir god PR og kjærkomne inntekter til 
korets musikalske og sosiale aktiviteter. Kortado har 
stilt opp på blant annet: 

•Dagnys konsert på Rockefeller
•Nordic Choice, åpning av nytt hotell 
på Gardermoen
•Bryllup på Villa Eckbo
•Julebord for Forsvarets fellestjenester
•Christine Danckes julekonsert som ble sendt
 på NRK P3, tilgjengelig i NRKs nett-TV
Kortado har en egen oppdragsgruppe som står for 

de fleste eksterne aktiviteter. Medlemmene i denne 
gruppa er valgt på grunnlag av audition og stiller 
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opp etter egen interesse og kapasitet.  
2018 har vært et svært innholdsrikt og vellykket år 

for Oslos største popkor. Koret holder et høyt musi-
kalsk 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.

Det ble gjennomført to medlemsundersøkelser, 
som viste at Kortado er et viktig samlingspunkt, at 
det musikalske nivået er passe krevende og at styret 
drifter koret i tråd med sangernes ønsker. 

Det har også vært vellykkede workshops hvor 
Anna Brit Bjørklyhaug og Tracee Meyn har undervist 
i gospelsang, Guro Von Germeten i vokalteknikk, og 
Martin Hatlo har undervist i klassisk sangteknikk.

7.6  Fellesskapsmåltider med 
keltisk kveldsbønn 
Fellesskapsmåltidet er et lavterskeltilbud og har som 
mål å være et møtested der den enkelte blir sett og 
verdsatt. Samtidig skal det være et pustehull i hver-
dagen.

Samlingene starter kl 17.00 i Store menighetssal 
med servering av hjemmelaget kjøttsuppe. Til hver 
kuvert er det lagt ut et bordkort med keltisk velsig-
nelse og bordene er pyntet med lys og servietter. 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. Dette gir 
gode rutiner og godt samarbeid. Kari Sissel Andresen 
har vært med i planleggingsgruppa siden oppstart i 
2011, men sa fra seg sine oppgave i høst. Stor takk 

til Kari Sissel for flott 
og trofast innsats gjen-
nom disse årene med 
blant annet pianospill, 
baking av lussekatter til 
desembersamlingen og 
lesing av bibelteksten.

Prisen for måltidet 
er kr 50,- Noen kjøper 
supperester med seg 
hjem etterpå. Samlin-
gene går med et lite overskudd. I år har det vært litt 
færre deltakere på noen av samlingene. Istedenfor 
å gi en gave til menighetens diakonale arbeid, ble 
det gitt en gevinst til Tonsenmessa – et gavekort 
på kr 100,- til to samlinger i Fellesskaps-måltidet, 
og boka ”Alle år har du sett meg” av Anne Kristin 
Aasmundtveit.

I februar hadde planleggingsgruppa et møte med 
diakon Ieva Folmo, der det ble enighet om at hun 
legger ut informasjon før hver samling på menighe-
tens Facebook-side. I tillegg blir samlingene gjort 
kjent under kunngjøringene på gudstjenestene og de 
som ønsker det, får tilsendt en invitasjon pr e-post. I 
Tonsenbladet nr 3 fikk Fellesskapsmåltidet et oppslag 
med flere bilder fra en av samlingene, og der Jon-
Petter Hagen ble intervjuet av Øystein Mathisen. 

På desembersamlingen ble det som tidligere  gjort 
litt ekstra – servering av hjemmelagde lussekatter 
og kaffe, samt et lite lotteri. I år holdt Astri Haug 
et kåseri og om noen av sine 26 julekrybber og viste 
bilder. Ellers på de andre samlingene pleier Torbjørg 
Horverak å lese en kort fortelling ved starten av mål-

Jon-Petter Hagen 
ved grytene.
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tidet fra boka ”Hjerteavtrykk” av Kristina Reftel.
Etter måltidet samles vi i kirkerommet nedenfor 

alteret, 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 18.20. 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 169 personer deltatt 
på samlingene i løpet av 2018.

Fellesskapsmåltid med keltisk kveldsbønn har hatt 
følgende datoer i 2018:  

9. januar (20 deltakere), 13. februar (17 delta-
kere), 13. mars (16 deltakere), 10. april 

(16 deltakere), 8. mai (10 deltakere), 5. juni (17 
deltakere), 11. september (17 deltakere), 9. oktober 
(22 deltakere), 13. november (13 deltakere) og 11. 
desember (21 deltakere).     

Planleggingsgruppen består av: Kari Sissel Andre-
sen (fram til oktober), Turid Grimstveit, Jon-Petter 
Hagen, Torbjørg Horverak, Gjertrud Farnes, Anne 
Kari Strøm og Heidi Einarsen Hagen.

7.7 Misjons-gruppa
Misjonsgruppa hadde 9  
møter i 2018. Med alle til 
stede var vi 5. Vi fikk inn 
9.950 kroner som ble sendt 
til NMS-prosjektet ”Gi 
evangeliet videre i Mali”.

Vi mistet en av deltakerne i løpet av sommeren, 
så vi har et sterkt ønske om å få med nye misjons-
interesserte.

Som tidligere, har gruppa hatt fokus på fulaniene 
i Mali. De har det fortsatt svært tøft på grunn av 
landets utrygge situasjon. Dette gjelder både kristne 
og muslimer.

Nå har NMS bare en norsk misjonær der, Fro-
de Brügger Sætre. Han var i Norge i sommer og 
kunne fortelle svært interessant om forholdene og 
ikke minst om kontakten med muslimske menn som 
gjerne vil samtale og bli kjent med hva Bibelen har 
å fortelle. Mye av det han brakte, var tema i gruppa 
i høstsemesteret.

Som tidligere år, har 
informasjon, innsamling 
av penger og ikke minst 
forbønn vært sentralt på 
møtene, men det er også 
tid for oppfølging av hver-
andre og hyggelig samvær 
over en kaffekopp.
På vegne av misjonsgruppa
Berit Birkeland

Takk for at du tok deg tid til å lese denne rapporten.  
Håper du tenker over hvor mye godt samarbeid 
mellom ansatte, valgte og frivillige som ligger bak det 
som er beskrevet. Hilsen Tonsen menighet.

Misjonær Frode Brügger 
Sætre i Mali.


