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1 INNLEDNING TIL ÅRET 2021 

 

Årsmeldingen for 2020 startet med at det 

ble et annerledes år, og den samme 

beskrivelsen kan gjelde for året 2021 – 

både for samfunnet generelt og Tonsen 

menighet spesielt. På tross av enda et år 

preget av pandemi og korona, har 

menighetslivet gått sin gang – med alle de 

tilpasninger og smitteverntiltak som året 

har krevd, og med en imponerende innsats 

fra stab og frivillige. 

 

Kort oppsummert var året 2021 preget av 

nedstengning frem til påske, en vår og 

sommer med gradvis gjenåpning, en 

tilnærmet normal høst, økning i smittetall i 

november og ny nedstengning i desember. 

Dette kan i all hovedsak beskrive 

aktivitetsnivået i menigheten også. 

«Driftsmessige konsekvenser av 

smittesituasjonen» har vært en sak som 

har gått igjen i flere av menighetsrådets 

møter også dette året. Halvparten av 

møtene for menighetsrådet og årsmøtet 

ble i 2021 gjennomført digitalt. Det 

sittende menighetsrådet (MR) er nå over 

halvveis i sin periode, og Elisabeth Lunde 

Seland har vært leder de to første årene. En 

stor takk til henne for perioden som 

menighetsrådsleder i en krevende tid både 

for stab og den enkelte i vår menighet.  

 

Allerede på nyåret i 2021 sto en 

langtidsplan for virksomheten på agendaen 

for menighetsrådet, og planen ble vedtatt i 

september 2021. Tonsen menighet har i 

mange år hatt tro, tjeneste og trivsel som 

«motto» for menighetslivet. For perioden 

2022-25 har vi i tillegg fått fem 

satsningsområder i vår langtidsplan for 

menigheten. Langtidsplanen presenteres 

som et forord til virksomhetsplanene i 

perioden.  

 

Året 2021 oppsummeres i det følgende 

med utgangspunkt i disse fem 

satsningsområdene: 

 

Muligheter  

I 2021 fikk vi muligheten til å markere 

Tonsen kirkes 60-års jubileum. Det var 

ingen selvfølge. Søndag 19. september 

inviterte vi til gudstjeneste og feiring av 

både jubileum og frivilligheten med fin 

kirkekaffe. Det oppsto også en mulighet for 

opparbeidelse av nye parkeringsplasser 
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utenfor kontordelen av kirken, noe som 

kommer godt med. 

 

Mangfold 

Inspirert av den Svenske kyrkan kom Oslo 

bispedømme i 2021 i gang med arbeidet for 

å etablere et nettverk av menigheter for 

erfaringsdeling og videreutvikling av 

menigheter i områder med flerkulturell og 

flerreligiøs befolkning. Er vi kirke i 

lokalmiljøet må lokalmiljøet gjenspeiles i 

kirken. Dette har resultert i prosjektet 

«Fremtiden-bor-hos-oss», som Tonsen 

menighet er en del av. Representanter fra 

menighetsråd og stab har vært med i 

oppstartsmøter i 2021. 

 

Medvirkning  

Saken «Samhandling i en selvstendig 

folkekirke – ny kirkelig organisering» har 

preget menighetsrådets arbeid i siste 

halvdel av 2021. På oppdrag fra Kirkerådet 

har Müller-Nilssen-utvalget utredet forslag 

til en ny organisering av Den norske kirke. 

Rapporten ble levert i mars 2021, og 

menighetsrådet leverte i november 

høringssvar på vegne av Tonsen menighet. 

 

Materialisering 

I dette ligger det at Tonsen menighet ikke 

nødvendigvis skal gjøre nye ting, men i like 

stor grad prioritere, fornye og synliggjøre 

det gode arbeidet som allerede er på plass. 

I 2021 har det vært stor kreativitet blant 

stab og frivillige for å finne alternative 

løsninger slik at tilbud og aktiviteter skulle 

kunne opprettholdes. Et helt konkret 

eksempel er Tonsenmessa som «pop-up»-

butikk i stedet for tradisjonell messe. 

 

Møteplasser 

Justering av hovedgudstjenestens liturgi og 

innspill til ordning for påskens 

tredagershøytid er tema menighetsrådet 

har gitt tilbakemelding på, med gode 

innspill fra frivillige. 

 

Vi takker for fellesskap og gleder i 2021. 

 

Mona Bjelland, leder av menighetsrådet 
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2 MENIGHETSRÅDET 

 

Elisabeth Lunde Seland 

Menighetsrådsleder t.o.m. 31.10.21 (inkl 

arbeidutvalget), vararepresentant til 

Kirkelig fellesråd i Oslo 

prostirådsrepresentant, 

kirkekaffekomiteen, 

trosopplæringsutvalget f.o.m. 01.11.21. 

 

Torstein Winger   

Nestleder i menighetsrådet t.o.m. 

31.10.21 (inkl. arbeidsutvalget), 

gudstjeneste- og musikkutvalget 

f.o.m.01.11.21. 

 

Sigurd Sporild Breievne (permisjon) 

 

Mona Bjelland   

Menighetsrådsleder f.o.m. 01.11.21 (inkl. 

arbeidsutvalget), Tonsenmessekomiteen. 

 

Henning Hauge-Nilsen  

Nestleder i menighetsrådet f.o.m. 

01.11.21 (inkl. arbeidsutvalget) 

vedlikeholdsutvalget, 

trosopplæringsutvalget t.o.m. 31.10.21. 

 

Jon Petter Hagen 

Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo, 

utvalg for internasjonal kontakt. 

Maria P. Skjerdingstad          

Arbeidsutvalget, utvalg for internasjonal 

kontakt, gudstjeneste- og musikkutvalget 

(sokneprest). 

                                               

Åse Gladhaug Berre              

1. vara, diakoniutvalget 

 

Tormod Davidsen   

2. Vara, loppekomiteen f.o.m. 01.11.21 

 

Arne Østreng              

3. vara, Tonsenbladets redaksjon 

 

Anne-Mari Tjeldnes              

4. vara, gudstjeneste- og musikkutvalget 

 

Ketil Weie              

5. vara, utvalg for internasjonal kontakt, 

loppekomiteen 

 

For øvrige møter: 

Gry Gotaas Fredum              

Daglig leder, arbeidsutvalget, 

sekretær/saksforbereder for 

menighetsrådet uten stemmerett, 

Tonsenmessekomiteen, loppekomiteen, 

givertjenesten. 
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Øyvind Å. Remmen              

Kapellan, personlig vara for sokneprest. 

  

Menighetsrådet gjennomførte i 2021 om 

lag halvparten av møtene digitalt, via 

Teams. Det har gitt kontinuitet i arbeidet, 

og fungert tilfredsstillende – men kan på 

ingen måte erstatte det å møtes fysisk. 

Digitale møter ble gjennomført fra januar 

til juni, og først i september kunne vi møtes 

i kirka. Ut året ble møtene i menighetsrådet 

gjennomført fysisk, men i siste møte i 

desember var smitteverntiltakene tilbake 

for fullt. Det ble i 2021 avholdt 9 møter i 

menighetsrådet hvorav 5 på Teams og 10 

møter i arbeidsutvalget.   

 

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.                       

Årsmøtet ble i 2021 gjennomført, via Zoom 

søndag 30. mai. 

 

En arbeidsdag for stab, utvalgsmedlemmer 

og menighetsrådet kunne gjennomføres 

som planlagt i tråd med gjeldende 

smitteverntiltak 20. november 2021. Målet 

for dagen var å bli bedre kjent med 

hverandre og hverandres oppgaver i 

menigheten. I tillegg fikk vi felles faglig 

påfyll om temaet dåp via et interessant 

foredrag av professor i systematisk teologi 

på Menighetsfakultetet i Oslo, Harald 

Hegstad. 

 

Menighetsrådet har gitt innspill til følgende 

høringer: 

• «Samhandling i en selvstendig 

folkekirke – ny kirkelig 

organisering» 

• Justering av hovedgudstjenestens 

liturgi  

• Ordning for påskens 

tredagershøytid 

 

Menighetens økonomi har vært preget av 

koronasituasjonen også i 2021, men i og 

med at utgiftene har vært noe lavere har 

2021 resultert i et lite overskudd.  

 

«Menighetsrådet skal ha sin 

oppmerksomhet henvendt på alt som kan 

gjøres for å vekke og nære det kristelige liv 

i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig 

forkynt, syke og døende betjent med det, 

døpte gis trosopplæring, barn og unge 

samlet om gode formål og legemlig og 

åndelig nød avhjulpet.» 

(§ 12 i kirkeordningen)  
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FAKTA OM TONSEN 
 

Innbyggere i soknet:   25 678 (pr. 1.1.2021) 

Medlemmer av Den norske kirke:  12 447 (tall fra 2018) 

Medlemsandel:   50,2 % (tall fra 2018) 

 
 

       1577 1088 

Områder: Linderud, Lunden, Brobekk, Vollebekk, Risløkka, Økern, Refstad, Disen, Lofthus, 

Årvoll og Tonsenhagen. 

En blanding av tidlig drabantbybebyggelse fra 1950 – 1960-tallet, eldre villabebyggelse og 

nye utbyggingsprosjekter (nyeste pr. i dag: Vollebekk). 

 

Bydeler: Bjerke (hovedbydel) og Nordre Aker (områdene Disen og Lofthus).  

 

Skoler: Tonsenhagen (barneskole), Årvoll, Linderud og Vollebekk (barne- og 

ungdomsskoler) 

En rekke barnehager  

 

Innenfor menighetens grenser:  

Årvoll gård – et kulturelt og sosialt treffsted, i regi av bydelen og private, samt frivillig 

innsats 

Disen gård 

Lunden katolske kloster 

Bjerke Nærmiljøsentral 

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Lunden, Årvollbrinken, Villa Eik, Bjørk, 

Økernly og Økernenga 

Årvoll Omsorgssenter 

Økern sykehjem med dagsenter 

Økern omsorgsboliger 

Bjerke omsorgsboliger (forbeholdt søkere med psykiske lidelser eller bevegelseshemning) 
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3 STABEN 
 

Maria Paulsen Skjerdingstad            Sokneprest  

Øyvind Ådnøy Remmen                           Kapellan 

Ole Johan Beck                            Vikarprest (50% t.o.m. 01.08.21) 

Maren Sundvall Platou                           Vikarprest f.o.m. 05.01 t.o.m. 31.05.21 

Magnus Strand                                              Vikarprest 14.06 – 19.12.21 

Helga Marie Abrahamsen                                   Kateket t.o.m. 13.09.21 

Mats Alschohani Garte                       Kateket f.o.m. 01.08.21 

Daniel Solyom                                      Organist (50%) 

Hanna Nydal                                        Trosopplæringsmedarbeider (50%) 

Eivind Frustøl                         Trosopplæringsmedarbeider (80% t.o.m. 31.07.21) 

Rut-Elise Berg Løwer                         Trosopplæringsmedarbeider (60% f.o.m. 01.09.21)  

Ieva Folmo                   Diakon (90% hvorav 27% er finansiert av menigheten) 

Gry Gotaas Fredum                                      Daglig leder  

Gunhild Ettestøl                       Menighetssekretær (70%) 

 

Tone-Siv Keiserås Kronberg           10% barnekoordinator Superonsdag *  

Helene Berge                           10% ansvarlig voksenleder Ton Sing*  

Eline Tjøstheim Steinsland            10% dirigent i Ton Sing*             

Hanna Skjerdal      10% musikalsk ansvarlig Ton Sing * 

(*menighetslønnet) 

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

menighet! 

 

 

Ikke tilstede 
på bildet:  
Hanna Nydal. 
Fotograf: 
Øyvind 
Remmen 
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4 STATISTIKK 

 

2021 ble også et spesielt år med 

nedstengning og store begrensninger på 

gudstjenester og andre aktiviteter, og 

dette speiler seg selvfølgelig i statistikken. 

Vi vil allikevel prøve å gi noen tall 

sammenlignet med tidligere år. 

  

Kjernetallene for gudstjenesteliv og 

kirkelige handlinger har vært forholdsvis 

stabile fram til pandemien. Det gjelder 

tallet vi regner som gjennomsnittstallet på 

hovedgudstjenestene på søndager og 

helligdager: i 2016: 155, i 2017: 150, i 2018: 

147, i 2019: 134. I 2020 endret mye seg: 65 

til stede i snitt på 70 hovedgudstjenester på 

søndager og helligdager (inkl. 

dåpsgudstjenester). I 2021 har det vært 

avholdt 77 gudstjenester (inkl. 

dåpsgudstjenester) i Tonsen, og grunnet 

begrensninger er et gjennomsnittlig 

oppmøte 53 personer. Det har i tillegg vært 

avholdt 4 nettbaserte gudstjenester; av 

disse var 2 familiegudstjenester, 1 

konfirmantgudstjeneste og 1 vanlig 

gudstjeneste. 

 

Antall døpte i Tonsen kirke var 45 i 2021 (39 

i 2020). I tillegg er det mange som er bosatt 

i Tonsen, men som har dåp andre steder i 

landet; det var 42 barn i år (i 2020: 43 barn). 

 

I 2021 hadde vi 104 begravelser, i 2020 var 

det 118. Av disse ble 6 (4 i 2020) holdt i vårt 

kirkerom.  

 

Vi hadde som tidligere få vielser i Tonsen 

kirke. Det var 4 i 2021, samt at prestene i 

tillegg hadde 3 vielser i andre kirker. 

Konfirmanttallet ligger på 45 i 2021 (63 i 

2020). 

 

Det ble ikke avholdt julegudstjenester for 

skolene i 2021 grunnet svært tilspisset 

smittesituasjon i Oslo.  

                                                                                                                                                       

Det ble arrangert 3 adventssamlinger for 

barnehager, 361 barnehagebarn besøkte 

disse. (I 2020 var det 19 barnehagegrupper 

innom til krybbevandring.)  

 

I 2021 hadde vi 4 familiegudstjenester med 

et gjennomsnittlig oppmøte på 128. (I 2020 

5 stk. med gjennomsnitt 112.)  

 

På julaften ble gudstjenestene erstattet av 

Åpen kirke mellom 14:00 og 17:00 og 117 
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benyttet seg av tilbudet. For øvrig har det 

vært arrangert 39 Åpen kirke i 2021. 

 

Svært mange bidrar med ulønnede 

oppgaver i menigheten; i år hadde vi 137 

aktive frivillige medarbeidere. Disse gjør en 

uvurderlig innsats blant annet innen 

distribusjon av menighetsblad, 

utvalgsarbeid, menighetens julemesse, 

gjennomføringen av gudstjeneste, diakoni, 

barne- og ungdomsarbeid, sang og musikk, 

osv. 

 

Det ble ikke avholdt loppemarked i 2021.

 

5 PLANVERKTØY 

 

Langtidsplan 

I 2021 ble det utarbeidet en langtidsplan 

for Tonsen menighet, som skal gjelde fra 1. 

januar 2022 og ut 2025.         

                                                                                                                      

Langtidsplanen kan oppsummeres i fem 

satsingsområder: muligheter, mangfold, 

medvirkning, materialisering og 

møteplasser. Selve langtidsplanen 

presenteres som forord i de årlige 

virksomhetsplanene som menighetsrådet 

utarbeider.  

 

Via åtte nøkkelord kan vi beskrive hva vi 

ønsker å oppnå i Tonsen menighet og 

hvordan vi ønsker å få det til: vi vil bidra til 

tro, tjeneste og trivsel ved å skape 

muligheter, legge til rette for mangfold, 

invitere til medvirkning, prioritere 

materialisering og satse på møteplasser. 

 

Dette er forsøkt illustrert på en enkel måte 

via bokstavene T (for Tonsen) og M (for 

menighet) i det følgende: 
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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 

målformuleringene 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 

menighetsråd, underutvalg og stab, og 

forhåpentligvis også for stadig flere i 

menigheten! 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 
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• 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 

 

Virksomhetsplanen for 2021 ble vedtatt av 

menighetsrådet 14.12.2020 (sak MR 

07/05/2020) og har ligget tilgjengelig på 

menighetens nettside fra midten av januar.

 

6 FRA VIRKSOMHETEN 

 

Fellesrådet  

Tonsen menighet er representert i Kirkelig 

fellesråd i Oslo. Det har vært avholdt 6 

møter i 2021. 

 

Fellesrådets hjemmeside: 

https://kirken.no/kirkeneioslo 

 

Prostirådet  

Prostirådet ledes av prost Øyvind Stabrun 

og er et felles organ for de 5 menighetene i 

Groruddalen prosti. Her drøftes saker av 

felles interesse for menighetene. Det har 

ikke vært avholdt noen prostirådsmøter i 

2021. 

 

 

 

Økern sykehjem 

Soknet har ett sykehjem. Det ligger i 

Økernveien og betjenes i hovedsak av 

kapellan Øyvind Remmen med samtaler, 

månedlige gudstjenester og ved soknebud 

(nattverd). 

 

 

Gudstjenestene foregår i kirkerommet i 

kjelleren på hjemmet. Økernhjemmet 

skaffer selv organist, Per Karang, som er 

veldig viktig for gode gudstjenester. På 

grunn av koronaen ble det bare invitert til 

en gudstjeneste i adventstiden. Etter 

https://kirken.no/kirkeneioslo
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sommeren fikk vi ny kontaktperson 

på Økernhjemmet, som alt har tatt initiativ 

til nye gudstjenester i 2022. 

 

Årvoll Omsorg + 

Kontakten med Årvoll Omsorg + har i 2021 

også vært preget av Covid 19- pandemien. 

I vårsemesteret var det ikke mulig å 

gjennomføre samlinger. I høstsemesteret 

ble det avhold samlinger i november og 

desember av sokneprest. På samlingen i 

desember var også organist med.  

 

 

Loppemarkedet 28. og 29. mai 

Loppemarkedet ble avlyst grunnet utbredt 

korona-smitte i Oslo.  

Inntektene fra loppemarkedet går 

uavkortet til arbeidet blant barn og unge i 

Tonsen.  

Tonsenmessa 13. november 

Grunnet Covid-19 og den store 

smittespredningen i Oslo valgte komiteen å 

arrangere samme type salgsmesse som i 

2020.  

 

Det var salgsbord med mengder av syltetøy 

og småkaker, masse husflid m/ 

bruktgjenstander inni mellom, og du kunne 

også få kjøpt med deg et stort kakestykke 

hjem til lørdagskaffen! Det var inngang 

gjennom kirkerommet og utgang ved store 

menighetssal, handlekurver og kasse ved 

utgangen, spriting og vasking og bare 20 

kunder i rommet av gangen! Hjertelig takk 

til alle som bidro! 

 

Bruttoresultatet i år ble kr. 122.654 (i 2020: 

kr. 116.682) 

 

I komiteen: Roy Oliver Jahnsen (leder), 

Ruth Elisabeth Stenvaag, Janne Aksnes, 

Astri Haug, Mona Bjelland, Bente M. Beck 

og Gry G. Fredum.  

 

Bibelgrupper 

Det finnes selvdrevne bibelgrupper i 

menigheten, men grunnet koronaen er det 
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ingen informasjon som har tilflytt 

menighetskontoret om disse i 2021. 

 

Givertjeneste 

Målet for givertjenestekomiteen har vært å 

vitalisere givertjenesten som menigheten 

har hatt i mange år. Målet er 250 faste 

givere, og per 31.12.21 var det registrert 97 

faste givere som i løpet av året har bidratt 

med kr. 296.800 - Hjertelig takk!! Grunnet 

Covid-19 har ikke komiteen hatt møter 

2021. Barometeret med bordtennisballer i 

et rør i kirkerommet (en ball er fem faste 

givere) følges opp i gudstjenestene 

gjennom året. Komiteen har bestått av 

Ingvild Nordberg Iversen, 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. 

  

Gudstjenestelivet i Tonsen 

Gudstjenestene i Tonsen kirke er 

menighetens puls og hjerterytme. 

Gudstjenestene skal rulle og gå, søndag 

etter søndag, helligdag etter helligdag og 

det er det gudstjenestefeirende 

fellesskapet som er utgangspunktet for alt 

fellesskap i Tonsen menighet. 

Gudstjenestene står i en lang og god 

tradisjon. Samtidig er hver gudstjeneste en 

ny og unik hendelse, som skapes på nytt, 

gang etter gang.  

Slik blir du fast giver i Tonsen menighet  

Send en e-post til  

post.tonsen.oslo@kirken.no (eller 

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 innberettes til skatteetaten, slik at 

du får skattefradrag etter gjeldende 

regler, må du oppgi fødselsnummer til 

menighetskontoret. 
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Gudstjenesteåret 2021 startet med strenge 

restriksjoner og nedstengning. Fram til juni 

hadde vi i hovedsak åpen kirke på 

søndager. I løpet av våren ble det åpnet for 

nattverd under åpen kirke. For å 

imøtekomme behovet for dåp, ble det 

holdt lukkede dåpsgudstjenester for en 

eller flere familier. I 2021 hadde vi 30 

messefall og vi hadde 39 åpen kirke og ved 

27 av disse ble det tilbudt nattverd. 30 

gudstjeneste var med dåp og 20 av disse 

var egne lukkede dåpsgudstjenester.  

 

I forbindelse med bønneuka for kristen 

enhet ble det spilt inn en digital 

minigudstjeneste i samarbeid med Lunden 

kloster. Denne ble delt på hjemmeside og i 

sosiale medier.  

 

I løpet av vårsemesteret holdt vi også 4 

zoom-gudstjenester, 2 

familiegudstjenester knyttet til fastelavn 

og påske, en egen gudstjeneste for 

konfirmantene og en vanlig gudstjeneste i 

forkant av årsmøtet. 

 

Fra juni begynte vi så smått opp med 

gudstjenester igjen. På grunn av 

antallsbegrensninger, ble det på starten av 

høsten holdt egne dåpsgudstjenester i 

tillegg til høymessen.  

 

Konfirmasjonsgudstjenestene ble avholdt 

planlagt helg, men antall gudstjenester 

måtte også i år økes. Ansatte med ansvar 

for konfirmantene gjorde en stor innsats 

for at konfirmasjonshelga ble godt 

gjennomført på alle mulige måter. Til tross 

for strenge smitteverntiltak, var vi i stand til 

å skape høytid for konfirmantene og deres 

familier. Økt smitte blant unge i Oslo, førte 

til at ikke alle konfirmantene ble konfirmert 

i september. Det ble satt opp en ekstra 

konfirmasjonsgudstjeneste 3. oktober.  

 

Søndag 19. september feiret vi Tonsen 

kirke 60 år med festgudstjeneste. Forteller 

Hege Merakerås holdt preken og hadde et 
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underholdningsbidrag før flott kirkekaffe 

med servering av bursdagskake.  

 

 

 

Fram til desember gikk gudstjenestene som 

planlagt, men i november steg 

smittetallene igjen så mye at det på starten 

av adventstiden kom nye restriksjoner og 

smitteverntiltak. Også i år ble julen preget 

av pandemi. Julaften og 2. juledag hadde vi 

åpen kirke. Juledag ble det holdt 

gudstjeneste med dåp med et max antall på 

50 deltagere.  

 

Kirkemusikk 

Kirkemusikalsk ansvarlig for Tonsen 

menighet er organist Daniel Solyom i 50 % 

stilling. Han spiller på ukentlig 

gudstjenester, eventuelt vielser, 

begravelser, ved ønske andakter, skole- og 

barnehagegudstjenester. Han også leder 

kammerkoret i Tonsen menighet.  

 

Året var fortsatt preget av 

koronapandemien, noe som hadde sterk 

innvirkning også på kirkemusikalsk 

tjenester. Med en del zoom 

gudstjenester/andakter, videoandakter og 

Åpen kirke var det nødvendig å finne 

alternative løsninger.  

 

Åpen kirke 

I første halvdelen av året var det stort sett 

Åpen kirke i stedet for gudstjenester om 

søndagene. Organisten spilte «live» musikk 
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i bakgrunnen med avbrytelser for stille 

pauser eller korte andakter.  Musikalsk 

repertoar var en blanding av 

konsertstykker, koralforspill, 

improvisasjoner og salmer. Ved noen få 

anledninger var solister også involvert 

(f.eks. første påskedag (trompet), julaften 

(solosang).  

 

Online plattformer 

Det var to hoved former av online-presens. 

Videoandakter og live-streaming med aktiv 

involvering av menigheten (zoom). I tillegg 

til sesong-relatert videoandakter ble 

fastetidens gudstjenester erstattet av 

videoandakter hvor salmer og enkelt 

liturgiske ledd var akkompagnert av 

orgel/piano. Noen gudstjenester (f.eks. 

karnevalgudstjeneste) var organisert på 

zoom, hvor musikalsk innslag var delt 

mellom trosopplærer Hanna Nydal på gitar 

og organisten på piano.  

 

 

Vielser, begravelser 

Det var 4 vielser i løpet av året hvor det 

krevdes musikalsk bidrag; ikke noe 

ekstraordinært.  

 

Organisten deltok på felles Oslo gravferd-

turnus liste og spilte på gravferd i Alfaset 

kapell. Ofte spilte han sammen med 

solosangere.  

 

Gudstjenester 

Det var mulig å gå tilbake til ordinære 

gudstjenester i årets andre halvdel. Der var 

det var mulig å involvere flere grupper og 

mennesker i kirkemusikalsk tjeneste.  

 

Det var 4 eksterne musikere på 

konfirmantgudstjenestene i september, 

der de spilte i band sammen med 

organisten. De var Ingrid Fantoft (sang), 

Erlend Børressen (gitar), Øyvind Skjerdal 

(bass), Ole Martin Thorset (trommer). 

Bandet spilte et blandet repertoar av 

salmer, lovsanger og poplåter. Lignende til 

dette spilte band salmearrangementer på 

Jazzmesse i november, med Ingrid Fantoft 
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(sang), Jakob Gåre (bass) og Thor Johannes 

Wang (trommer).  

 

Soloinnslag: Kristina Kosberg spilte 

trompet på Åpen kirke. Ema Grcman deltok 

på Alle helgens gudstjenester med cello og 

spilte salmer og solostykker. Kirstin Ring 

Farias deltok på flere gudstjenester som 

forsanger og solosanger i løpet av året. 

Torunn Silva deltok som solosanger på 

julaften Åpen kirke.  

 

«En smak av retreat»      

– stille lørdag i Tonsen kirke 

«Stille lørdag» var planlagt til lørdag 6. 

mars, av komiteen bestående av Kari Sissel 

Andresen, Gjertrud Marie Farnes, Knut Ole 

Hol og Ieva Folmo. Denne dagen måtte bli 

avlyst på grunn av koronarestriksjoner. 

 

Opplegget ble gjennomført på høsten, 

lørdag 30. oktober, med 12 deltagere. 

Tema denne gangen var «Med evig 

kjærlighet har jeg elsket deg: Om Guds 

farskjærlighet». 

 

Rammen for retreatdagen var som 

tidligere: samvær med tidebønner og 

fordypning i bibeltekster om dagens tema, 

stillhet og hvile, stille måltid med musikk og 

til slutt en gudstjeneste med 

bønnevandring og nattverd. Klokkeslett: 

10:00 – 15:00. 

 

Maria Paulsen Skjerdingstad erstattet Knut 

Ole Hol i ledergruppa, da Knut Ole og 

familien har flyttet fra Oslo 

 

Temakveld 27.10 

I Tonsen kirke er det tradisjon for 3 

kurskvelder for voksne om høsten. På 

grunn av pandemien så vi oss nødt til å 

nedskalere til kun en temakveld. Den ble 

avholdt 27. oktober og tema var Hans 

Nielsen Hauge i forbindelse med at det var 

250 år siden Hauge ble født. Prestene 

Øyvind Ådnøy Remmen og Maria Paulsen 

Skjerdingstad hadde ansvar for 
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undervisning og det var også enkel 

bevertning. Det var 14 deltakere.  

  

Kirkens Nødhjelps fasteaksjonen 

På grunn av smitteverntiltakene som var 

under fasteaksjonen i 2021, ble den 

gjennomført digitalt. Beboere innenfor 

menighetens grenser har i 2021 støttet 

fasteaksjonen med 144.941 kroner. Det 

betyr at hver innbygger i menigheten har 

bidratt med kr 5 i gjennomsnitt. Dette betyr 

at Tonsen Menighet har gitt rent vann til 

580 personer.  

Kirkeskyss til søndagens gudstjenester 

Det har ikke vært kirkeskyss i 2021 p.g.a. 

koronapandemien. 

 

 

 

7 RAPPORT FRA UTVALGENE FOR 2021 

 

7.1 Vedlikeholdsutvalget  

Grunnet smittesituasjonen har ikke 

utvalget utført spesifikke oppgaver i 2021. 

Menighetssekretær og daglig leder har i 

samarbeid med driftsavdelingen i Kirkelig 

fellesråd i Oslo (KfiO) avhjulpet det som har 

oppstått. 

 

Utvalget har bestått av Mari Mehlen, Kirsti 

Skulberg, Jonas Vemøy, Øyvind M. Lund, 

Henning Hauge-Nilsen (MR) og Gunhild 

Ettestøl (menighetssekretær). 

 

Vi vil på dette punktet takke KfiO for nytt 

ventilasjonsanlegg som pr. i dag dekker 

kirkens underetasje. I løpet av noen få år vil 

hovedetasjen kobles på det samme 

anlegget. Dette har gjort at luftkvaliteten er 

blitt svært god. Samtidig ble det installert 
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eget anlegg som fjerner radon fra grunnen 

under kontorene, dette medførte graving, 

som igjen gjorde at vi fikk utvidet 

parkeringsmulighetene. Nok en gang; 

tusen takk!  

 

7. 2 DIAKONIUTVALGET (DU) 

År 2021 var igjen et år hvor diakoniutvalget 

(DU) måtte jobbe annerledes. Frem til juni 

var arbeidet begrenset på grunn av 

koronarestriksjoner. Det var bl.a. ikke 

mulig å gjennomføre gudstjenester eller 

andre samlinger i kirken. Fra august til 

desember var smittesituasjonen bedre, og 

vi fikk jobbet i tråd med årsplanen, med 

noen få unntak. 

 

DU hadde tre møter – i august, oktober og 

november.  

 

Medlemmer i diakoniutvalget: Åse 

Gladhaug Berre (MR), Hilde Haldsrud, 

Gjertrud Marie Farnes og diakon Ieva 

Folmo. 

 

Kontinuerlige arrangementer 

Onsdagstreff er et treff for voksne 

annenhver onsdag kl. 11:30 – 13:30 med 

andakt, bevertning og program.  

 

Møtene for perioden januar – juni var 

planlagt, men måtte avlyses. Istedenfor ble 

det i denne perioden arrangert åpen kirke 

hver onsdag kl. 11 – 13, med mulighet for 

lystenning, nattverd og samtaler. Det kom 

få mennesker, men for hver av disse var det 

spesielt viktig at kirken var åpen. Ieva 

Folmo hadde ansvar for Åpen kirke på de 

fleste onsdagene, sammen med vikarprest 

Ole Johan Beck. 

 

Onsdagstreff på høstsemesteret ble 

planlagt og gjennomført i sin helhet. Det 

ble 8 møter, først i store og etter hvert i lille 

menighetssal. Antall deltagere: mellom 25 

og 40. Alle møtene var med bevertning, 

gjennomført av til sammen 8 frivillige (tre 

på hvert møte). To faste sjåfører hentet 

deltagere med behov for skyss. 

 

Deltagere på onsdagstreff har et felles 

ansvar for to fadderbarn gjennom 

Misjonsalliansen. Det samles inn kr. 600 pr. 

måned til dette formålet. Da det ikke var 

noen møter på vårparten, ble det 

utfordrende å gjennomføre innsamlingen. 
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Innbetalingen ble satt på vent, og det ble 

også inngått en avtale med 

Misjonsalliansen om å midlertidig gå over 

til å støtte ett barn, ikke to. Pengene ble 

samlet inn på møtene på høsten og betalt 

inn for hele året. 

 

Bussturen sammen med Grefsen menighet 

ble ikke gjennomført i år på grunn av 

usikkerhet rundt smittesituasjonen. 

 

Besøkstjenesten 

Mulighetene for hjemmebesøk ble 

begrenset på grunn av nedstengningen og 

restriksjonene i perioden januar – juni. I 

denne tiden ble de fleste besøk erstattet av 

enten telefonsamtaler eller turer ute. 

 

Fra juni ble det igjen lettere å gå på 

hjemmebesøk. Tre frivillige har hatt faste 

besøkskontakter, med bl.a. følge til lege, 

besøk på sykehjem, praktisk hjelp o.l. 

Diakonen har også gått på noen 

hjemmebesøk.  

 

Tonsen menighet fortsetter å være 

medlem i Nettverket for besøkstjenester i 

Oslo. Det ble igjen arrangert temakveld for 

besøksvenner, og flere av Tonsens frivillige 

benyttet seg av dette tilbudet. 

 

Håndarbeidsgruppen for Tonsenmessa har 

hatt samlinger i lille menighetssal 

annenhver onsdag fra august til november, 

kl. 11 – 14. Gruppen har bestått av 4-6 

deltagere. Antallet har vært lavere enn før, 

men det har vært faste deltagere hver 

gang. 

Mange fine salgsvarer ble produsert til 

Tonsenmessa 13. november. Gruppen har 

også vært en viktig arena for sosial kontakt. 

 

Livssynsgruppe på aktivitetshuset Rasmus 

på Årvoll gård 

Rasmus er bydel Bjerkes værested og et 

aktivitetshus for mennesker som har 

psykiske helseproblemer eller er i en 

vanskelig livssituasjon. Tonsen menighet 

ved prest og diakon har i en årrekke vært 

på besøk på Rasmus en onsdag i måneden 

og deltatt på livssynsgruppe – en åpen 

samtalegruppe. På grunn av 

koronasituasjonen har kontakten med 

Rasmus i år har vært sporadisk, og det har 
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ikke blitt gjennomført samlinger med 

livssynsgruppe i år.  

 

Enkeltarrangementer 

«Gi og få en dag» - turen i samarbeid med 

Lions Club Bjerke lørdag 5. juni ble avlyst 

for andre år på rad. Grunnen til det var 

samme som i fjor, nemlig at de aller fleste 

involverte, både deltagere og frivillige 

medhjelpere, er i høy alder og dermed 

tilhører risikogrupper. 

 

5. september var det Diakoniens søndag 

med 53 til stede på gudstjenesten, som var 

ved Maria Paulsen Skjerdingstad, 

vikarorganist Åge Johansen og Ieva Folmo. 

Under kunngjøringene ble det gitt 

informasjon om menighetens 

diakoniarbeid. DU hadde ansvar for 

kirkekaffe, der det ble servert kake og kaffe 

ved bordene. 

 

«Musikk og Mat» 21. oktober, den årlige 

kultur- og fellesskapskvelden hvor 

mennesker med nedsatt funksjonsevne er 

spesielt invitert, ble ikke gjennomført i år. 

«Musikk og Mat» samler mennesker i 

risikogrupper fra ulike steder i byen, og 

med økende smitte ble det bestemt at det 

var tryggest å ikke invitere til et slikt 

arrangement. 

 

Allehelgensdag 7. november  

På Allehelgensdag ble det for andre år på 

rad arrangert 2 gudstjenester: en 

høytidsgudstjeneste kl. 11:00 og en 

minnegudstjeneste kl. 18:00. 

 

Pårørende som hadde mistet noen av sine 

nærmeste siden sist Allehelgensdag, fikk 

invitasjonsbrev til minnegudstjenesten. 67 

var til stede på denne gudstjenesten, som 

var ved Maria Paulsen Skjerdingstad, 

Øyvind Remmen, Daniel Solyom og Ieva 

Folmo. Navnene til de 117 avdøde fra det 

siste året ble lest. Etterpå ble det åpnet for 

lystenning, og mange deltok i den. 

Diakonen informerte om sorgarbeid /tilbud 

om sorggrupper under kunngjøringene. 

Tonsen Kammerkor bidro med sang og som 

forsangere. 
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DU hadde ansvar for kirkekaffe og sørget 

for flere kaker og pent pyntede bord. Ca. 30 

valgte å delta på kirkekaffen.  

 

Blomsterhilsen i adventstiden 

Hensikten med blomsterhilsen er å gi en 

oppmuntring i tiden mot jul til mennesker i 

vårt nærmiljø som har lite nettverk rundt 

seg. Tiltaket finansieres av Lions Club 

Bjerke (5000 kr.)  Blomster (julestjerner) 

ble levert til enkeltpersoner, boende både 

hjemme og i omsorgsleilighet, og til noen 

institusjoner/avdelinger.  

 

Våre samarbeidspartnere i år var Årvoll 

omsorgssenter, to boliger for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne i Bjerke bydel 

og omsorgsboligene i Refstadveien 100. 

Utdelingen ble gjennomført av 

medlemmer i DU og frivillige 

besøksvenner.  

 

Blomstene ble som i tidligere år bestilt og 

hentet hos Grefsen Blomster de første 

ukene i advent. 

Som vanlig fikk også alle frivillige på 

onsdagstreff en blomst som takk for deres 

trofaste innsats gjennom året. 

Til sammen ble det delt ut 33 blomster. 

 

Annet 

Menigheten fikk forespørsel om å delta på 

arrangementet «SeniorEXPO» torsdag 30. 

september i regi av foreningen «Bo 

Hjemme Lenge» sammen med Bjerke bydel 

på Startblokka – et av de nyeste 

møtestedene som brukes av bydelen. 

Hensikten med arrangementet var blant 

annet å synliggjøre møtestedene og 

tilbudene som finnes for seniorer innenfor 

Bjerke bydels grenser. DU ved Ieva Folmo 

og Åse Berre var til stede på en stand for 

menigheten. 

 

Diakonens arbeidssituasjon 

Diakonen har hatt 90% stilling i 2021, etter 

eget ønske. 

 

7.3 Utvalg for internasjonal kontakt  

Medlemmer i utvalget for internasjonal 

kontakt: Eva Fidjestøl, Liv Lande, Ketil Weie 

(MR), Jon-Petter Hagen (MR og kontakt for 

Misjonsalliansen) og sokneprest Maria 

Paulsen Skjerdingstad 

Eva Fidjestøl ga beskjed høsten 2021 om at 

hun ønsker å gå ut av utvalget. Eva har vært 
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et trofast medlem av utvalget i mange år og 

hun skal ha stor takk for innsatsen.  

Utvalget har hatt ett møte i september 

2021. 

 

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 

vennskapsmenigheten. Leiren ble 

gjennomført sommeren 2021, til tross for 

pandemien. Menigheten har mottatt bilder 

fra leiren, samt takk for gaven.  

 

Misjonsprosjektet i Vietnam 

Fra og med 1.1. 2019 har Tonsen menighet 

hatt et misjonsprosjekt knyttet til 

Misjonsalliansens arbeid i Vietnam. Dette 

har vært ledet av ekteparet Jon Ragne 

Bolstad og Guro Nesbakken, som er 

utsendinger for Misjonsalliansen fra 

Tonsen menighet. Utsendingene kom hjem 

våren 2021 og nye utsendinger er på plass. 

Internasjonalt utvalg har planlagt en 

gudstjeneste der Jon Ragne Bolstad og 

Guro Nesbakken deltar, men på grunn av 

allerede planlagte aktiviteter knyttet til 

gudstjenestene høsten 2021, vil denne 

gudstjenesten finne sted våren 2022.  

Kontakten med Misjonsalliansens 

hovedkontor har blitt tettere og kontoret 

har i 2021 laget en brosjyre om vårt 

misjonsprosjekt som ligger til utdeling i 

kirken.  

 

På grunn av nedstenging i forbindelse med 

pandemien, har vi kun fått tatt inn 3 offer 

til misjonsprosjektet i 2021, ikke 4 slik vi 

pleier. Det kom inn til sammen kr. 12.135 i 

offer og enkelt gaver. Vi har en avtale om 

at vi skal overføre kr. 20.000 årlig, noe vi 

også gjorde i 2021. 
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Lyssalg for NMS i førjulstiden  

Internasjonalt utvalg planla for salg av lys 3 

søndager knyttet til advent: 21.11, 28.11 og 

5. 12. Salget gikk som planlagt 21.11. 

Søndag 28.11 måtte det avlyses på grunn 

av sykdom og 5.12 førte smitteverntiltak til 

av det ikke ble kirkekaffe etter 

gudstjenesten og da ble det heller ikke noe 

lyssalg. 

 

 

7.4 TROSOPPLÆRINGSUTVALGET (TOU) 

Kontinuerlige tiltak i 2021 

Superonsdag 

Tonsen Superonsdag er et treffsted for 

barnefamilier i Tonsen kirke. Superonsdag 

består av barnekorene Tween Sing (fra 4. 

klasse), Superkidz (fra 1. klasse) og 

familiekoret Kaos og Sang (1-6 år). 

Superonsdag treffes 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. 

 

Våren 2021 hadde vi ingen Superonsdag-

samlinger, men Superkidz og Tween Sing 

møttes jevnlig. Korene møttes fysisk når 

det var mulig og ellers på Zoom, som 

fungerte ganske bra. Andrea Louise 

Horstad var dirigent på våren og ledet 

samlingene sammen med 

trosopplæringsmedarbeider Hanna Nydal.  

 

Sveinung Groven takket av som styreleder, 

men fortsatte å ha ansvar for økonomien i 

Superonsdag hele året. Kapellan Øyvind 

Ådnøy Remmen har hatt ansvaret for 

gjennomføringen av Superonsdag og 

styremøter gjennom høsten. Det ble 

konstituert nytt styre med ny styreleder, 

Ingebjørg Aasta Erikstein-Midtbø, i 

høstsemesteret.  

 

I høstsemesteret fungerte Hanna Nydal 

som både dirigent og trosopplærer for 

korene og som ansvarlig voksenleder for 

Tween Sing. Tone-Siv Keiserås Kronberg var 

ansvarlig voksenleder for Superkidz.  



26 
 

 

Ordsky fra samling på Zoom på Tween Sing 

 

Superonsdag med Kaos og Sang startet opp 

igjen og har hatt 7 samlinger. Superkidz er 

med og spiser pølser sammen med 

Superonsdag disse onsdagene. Ida 

Hauknes er ny dirigent i Kaos og Sang. Det 

ble ingen sommerkonsert pga. 

koronarestriksjoner og julekonserten ble 

avlyst på grunn av sykdom. Det ble ingen 

festivaler for korene, verken vår eller høst. 

Betalende medlemmer i 2021: 23 i Kaos og 

Sang, 12 i Superkidz og 11 i Tween Sing i 

vårsemesteret. På høsten var det 10 i Kaos 

og Sang, 10 i Superkidz og 7 i Tween Sing. 

 

Søndagsskolen 

Søndagsskolen har samlinger en gang i 

måneden, slik at det i veksel med 

familiegudstjenestene er et barnetilbud ca. 

annenhver helg. På grunn av koronaen ble 

det færre samlinger enn det som var 

planlagt på våren. Lederne er Guro 

Abrahamsen og Anne Westermoen. Det 

har vært elleve tonsenbarn på 

søndagsskolen i 2021, i snitt fem på hver 

samling. I tillegg har det vært noen fra 

dåpsfølgene. 

 

Formålet med søndagsskolen er at barna 

skal få kjennskap til de mest kjente 

bibelfortellingene, og oppleve et kristent 

fellesskap på sine egne premisser. På 

samlingene er det blant annet sang, bønn, 

bibelfortelling, formingsaktivitet og lek. 

Søndagsskolen Norge lager det 

pedagogiske opplegget, "Sprell levende", 

og samlingene er tilrettelagt for barn fra 

fire år og oppover. 

 

Lederkurs  

På våren 2021 ble lederkurs gjennomført 

først og fremst digitalt. Turen til Taizé 

måtte dessverre avlyses. Beklageligvis fikk 

heller ikke ungdommene så mye praksis, da 

det meste ble avlyst på grunn av covid. På 

høsten ble det gjennomført en samling 

med de fem deltagerne og de fikk utdelt 

bønnebok og diplom. Disse lederne har 

også fått praksis på Lys Våken og inviteres 
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med til å ha praksis på andre tiltak våren 

2022.  

 

På høsten 2021 begynte et nytt 

lederkurskull med 4 deltagere. Vi har hatt 

seks samlinger før jul og to samlinger etter 

jul. På samlingene har vi hatt undervisning 

om lederidentitet, kommunikasjon, 

samarbeid, Jesus som ledereksempel, 

hvordan lede barn og grensesetting. I 

tillegg har vi hatt andakter, leker og gode 

prater sammen. Lederkurs har hatt praksis 

på Lys Våken som gruppeledere og 

inviteres til å ha praksis på andre tiltak 

utover våren 2022. Turen til Taizé våren 

2022 blir avlyst, men erstattes med en 

helgetur til et egnet sted på Østlandet.  

 

Punkttiltak i trosopplæringsplanen for 

2021 

Babysang  

Babysang er viktig for mange foreldre med 

babyer i nærområdet. I 2021 har tiltaket 

vært i litt ulike former: Det var tre 

samlinger på zoom, med 5 deltakere 

(babyer) til sammen.  

 

Fra mai hadde vi trillebabysang der vi 

møttes utenfor kirka og gikk sammen til 

f.eks. Bjerkedalen park og hadde en 

sangstund der og medbrakt matpakke. Det 

var 6 slike turer og 18 unike barn. Veldig 

positiv tilbakemelding og dette virker å 

appellere godt til fedre i pappapermisjon. 

 

Fra 26.august var det ordinær babysang 

hver torsdag i aldersdelte grupper, kl 11 (0-

6mn) og 12.30 (6-12mnd). Servering av 

kaffe og te. Vi hadde stort sett drop-in, de 

første ukene hadde vi også valgfri 

påmelding. Disse har vært godt besøkt. Til 

sammen 9 samlinger i høst, med ca 71 

forskjellige babyer innom. Til sammen har 

det vært omkring 94 babyer med foreldre 

som har vært på babysang i Tonsen 

menighet i 2021.  
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Hanna Nydal har ledet babysangen. Litt 

forskjellige folk fra staben har hjulpet til 

med å gjøre i stand og registrere 

deltakerne.  

  

Konfirmantåret 2021 

I 2021 var det 45 konfirmanter som ble 

konfirmert i Tonsen kirke. Av disse 

konfirmantene var 6 TenSingkonfirmanter 

og det var 39 Sportykonfirmanter. Helga 

Marie Abrahamsen hadde hovedansvar og 

Maren Sundvall Plateau var med fram til 

juni og etter det tok Øyvind Remmen over 

fram til konfirmasjonen.   

 

Konfirmantåret består av en del  

fellessamlinger som 

presentasjonsgudstjeneste,  

oppstartssamling, 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 torsdag. Det ble en del endringer i 

løpet av konfirmantåret 2021 og leir ble 

avlyst.  

 

Avslutningen av konfirmantåret ble 

markert med 5 konfirmasjonsgudstjenester 

i midten av september og en 

konfirmasjonsgudstjeneste i oktober.  

 

Karneval  

Tiltaket for 7-åringene måtte vi gjøre 

ganske annerledes dette året. Det skulle ha 

vært et karnevalsverksted. I stedet fikk alle 

7-åringer tilsendt heftet fra Kirkens 

Nødhjelp «Superhelt i fastetida», sammen 

med en invitasjon til å komme og hente en 

fastetidspakke og gjøre en fastevandring 

under Åpen kirke 7.mars. I pakken var det 

et solsikkefrø og utstyr til å lage 

«glassmaleri» mm.  
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Fastevandringen ble laget av Hanna Nydal 

med inspirasjon fra Kirkens Nødhjelps 

fasteopplegg for barn og hengt opp utenfor 

kirken. Barna kunne krysse av symboler de 

fant på postene, slik at det ble en «lotto», 

der vi trakk to vinnere som fikk en liten 

premie. 27 barn var med i trekningen. Vi 

lagde flere pakker som også inneholdt 

«Superhelt i fastetida» som andre 

besøkende av Åpen kirke og 

fastevandringen kunne få med seg. Det ble 

hentet en del av disse. Vi fikk inn mange 

fine «glassmalerier» som hang i 

kirkerommets vinduer i 3 måneder! 

 

Karnevalsfest med pinata hadde vi 10.02 

med korene, og vi hadde et enkelt 

karnevalsverksted med Tween Sing. Det ble 

dermed ikke invitert 7-åringer spesielt til 

dette, som vi har gjort tidligere.  

 

Selve gudstjenesten ble avholdt på zoom 

14.02, der både 7-åringene og familiene i 

Superonsdag var 

invitert og den 

var godt besøkt. 

Superkidz 

«opptrådte» 

med 

forhåndsinnspilt 

innslag som ble 

vist. Gudstjeneste ved Maria Paulsen 

Skjerdingstad, Daniel Solyom og Hanna 

Nydal. 

 

Tårnagenthelg 13.03-14.03 

8 og 9-åringene ble invitert til å komme til 

kirken lørdag og søndag for å løse oppdrag 

og mysterier. Lørdagen var det 15 barn som 

hentet konvolutt og gjorde oppgaver rundt 

kirken, blant annet en kirkebingo med 

forskjellige spørsmål som de måtte svare 

på for å hente agentposen der de kunne 

finne oppgaver som skulle løses hjemme, 

blant annet en oppskrift på å lage en 

vulkan!  

 

Søndag var det åpen kirke der 12 barn kom 

til bokstavjakt inne i kirken. Da skulle de 

finne forskjellige motiver i kirken og lese litt 

om dem. På alle sto det en bokstav som ble 

til et løsningord. Til slutt fikk de som hadde 

gjort oppgavene et agentbevis!  

 

Det var kateket Helga Marie Abrahamsen, 

trosopplæringsmedarbeider Eivind Frustøl 

og vikarkapellan Maren Sundvall Platou 

som hadde ansvar for Tårnagent 2021. 
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Påskefamiliegudstjenesten 11.04 

Alle 3-åringer fikk invitasjon i posten til å 

komme og hente en liten bok om påske, 

07.04 og 14.04. Det kom 7 barn og hentet 

bok. 3-åringene ble også invitert til å delta 

i digital familiegudstjeneste på zoom 11.04.  

 

I gudstjenesten ble det vist opptak av 

Tween Sing og Superkidz med sangen 

«Fordi du tror» fra Prinsen av Egypt. Det 

var 39 personer innom på denne 

gudstjenesten. Gudstjenesten var ved 

kapellanvikar Maren Sundvall Platou, 

Daniel Solyom og Hanna Nydal. Jakob Gåre 

hadde teknisk ansvar.  

 

«Helt førsteklasses» og 

skolestartsgudstjeneste 31.05 og 29.08 

13 veldig fornøyde skolestartere kom på 

samling før sommeren, ledet av Hanna 

Nydal og Øyvind Ådnøy Remmen.  De fikk 

sitte på egne pulter og ha «skole», med litt 

sang, et dramastykke om Bartimeus og 

matpakke. Alle fikk arbeidsboka til 6-

årsboka og Helt førsteklasses t-skjorte. 

Smittevernet ble holdt i hevd ved at barna 

fikk alt på sin pult og gikk minst mulig rundt 

i rommet. 

 

 

29.08 ble det utdeling av 6-årsbok i 

familiegudstjeneste med opptreden fra 

Superkidz. 9 barn fikk 6-årsbok og det var 

nattverd og kirkekaffe. Gudstjenesten var 

ved Øyvind Ådnøy Remmen, Hanna Nydal 

og Daniel Solyom   

 

Høsttakkefest 26.09 

Høsttakkefesten er en familiegudstjeneste 

der 2-åringer er spesielt invitert. Denne 

gangen hadde vi temaet «Jesus som stiller 

stormen» og det var kapellanvikar Magnus 

Strand, Hanna Nydal, Daniel Solyom og 

Gunhild Ettestøl som hadde gudstjenesten. 

Det var kun én 2-åring som kom og fikk en 

liten bibelbok, men det var en fin 

gudstjeneste og flere barn var delaktige i 

prekenen som Hanna Nydal holdt.  

 

4-årsbok 14.10 og 17.10 

Vi hadde en samling for 4-åringene på 

onsdag sammen med superonsdag. 

Søndagen var det familiegudstjeneste med 

utdeling av 4-årsboka. Det var 22 4-åringer 

som mottok bok. Noen av disse var på både 

superonsdag og familiegudstjeneste, mens 



31 
 

noen hadde bare mulighet til å være med 

på en av samlingene. Øyvind Remmen og 

Mats A. Garte hadde ansvar for samlingen 

på onsdag, og samarbeidet med Daniel 

Solyom og Hanna Nydal om 

familiegudstjenesten. Det var 220 tilstede  

på gudstjenesten.  

 

Lys Våken 27.-28.november 

I år kunne vi gjennomføre Lys våken som 

normalt! Det var stas å kunne gjøre det 

uten altfor mange smittevernhensyn. 

Trosopplærer ungdom, kateket og kapellan 

var med i planlegging og gjennomføring av 

tiltaket. I tillegg til at vi hadde 9 

ungdomsledere som var med som 

gruppeledere.  

 

Det var 21 påmeldte barn og to stykker 

meldte avbud rett før helgen. Barna ble 

delt inn i fem grupper med 2 

ungdomsledere på hver gruppe. Disse 

holdt sammen hele helga. Temaet var å 

være våken for Gud og hverandre, med 

særlig fokus på forfulgte kristne. På lørdag 

hadde vi leker, gudstjeneste i skjul akkurat 

som i Kina, gudstjenesteverksted, pizza, 

film og bønnevandring. Søndagen gikk til 

en herlig gudstjeneste hvor barna bidro 

med prosesjon, tekstlesing og sang og 

dans.  

 

Superonsdag intro 

Dette tiltaket for 1-åringer var planlagt 

gjennomført i oktober, men ble utsatt til 

2022. Superonsdag bygges sakte opp igjen 

etter lang nedstenging og at vi ønsker å ha 

dette tiltaket som en god introduksjon til 

menighetens familiearbeid med et mål om 

rekruttering. Derfor var det naturlig å vente 

til Superonsdag får «satt seg» bedre.  

 

Andre tiltak for barn i Tonsen 2021 

Juletrefest   

Var ikke mulig å gjennomføre med 

gjeldende antallsbegrensninger og 

smittevern. 

 

Adventssamling for barnehager og 

skolegudstjenester 

31. november, 1. og 2. desember ble det 

arrangert adventssamlinger for 
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barnehager. Det ble sendt ut 39 

invitasjoner til forskjellige barnehager i 

soknet og 16 forskjellige barnehager var 

påmeldt til adventssamlingene. 

Det var Mats A. Garte, Øyvind Remmen og 

Daniel Solyom som hadde ansvar for 

adventssamlingene. Vi fikk gjennomført 

dette uten at det var noen særlige 

restriksjoner i forbindelse med korona. 

Flere av barnehagene spiste matpakkene 

sine i store menighetssal før eller etter 

samlingene.  

 

Det ble ikke gjennomført  

skolegudstjenester i 2021. Samme uke som 

de skulle bli gjennomført ble det innført 

nye restriksjoner om for smittevern, som 

gjorde at vi ikke fikk gjennomført 

skolegudstjenester.    

 

Fastevandring: 23.02-26.03 

Vi lagde en fastevandring for barn som er 

beskrevet under tiltaket Karneval.  

 

 

Påskeaktivitetsløype ute for familier: 

26.03-07.04 

Her lånte vi 

løypa fra 

ressursbanken 

og tilpasset 

den Tonsen. 

Den var 

ubetjent, men 

under Åpen 

kirke i påsken sier at de har sett barn løpe 

rundt og gjøre oppgavene! 

 

Påskevandring på påskeduken: 26.03-

07.04 

Her laget trosopplærer Hanna Nydal en 

tekst med bilder som barn med voksne 

kunne bruke til vandring på påskeduken. 

Barna kunne legge ut «palmegreiner» på 

duken og skulle se nøye etter både kryp og 

andre detaljer som håndjern og ansikter i 

steinene. På «Via dolorosa» lå det skrot og 

torner. Ca. 10 barn tok med seg teksten og 

brukte påskeduken i påskeuka.  
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Pinsevandring: 20.mai-3.juni 

Trosopplærer Hanna Nydal laget en 

vandring med stasjoner for å skape undring 

rundt pinsa. Det var fem stasjoner: 

bursdagstema for kirkens fødselsdag med 

postkasse for å kunne gi tegninger, 

vindmøller for Den Hellige ånd som vind, 

stoff som forestiller ild fordi disiplene fikk 

ildtunger på hodene, jord for Den hellige 

ånds voksekraft og vann og såpe fordi vi 

vaskes rene gjennom dåpen. Vi inviterte 

barnehagene i området, men fikk ikke noen 

respons fra dem. Denne vandringen var 

ubetjent og siden vi ikke fikk inn noen 

tegninger, så er det vanskelig å si hvor 

mange som brukte vandringen. Det 

forsvant tre vindmøller underveis, så den 

posten har i hvert fall vært besøkt! Vi vet 

også at en familie med et lite barn brukte 

den under en åpen kirke.  

 

7.5 Kirkekaffekomitéen 

Kirkekaffekomitéen møtes vanligvis en 

gang for å fordele kirkekaffeansvarlige på 

søndagene for et år fremover. Ved 

inngangen til 2021 var det strenge 

restriksjoner og stor usikkerhet rundt når 

det var anledning til å gjennomføre 

gudstjenester med kirkekaffe, og vi 

avventet planleggingen til dette ble 

nærmere avklart. Den ufrivillige pausen ble 

lang. Første gudstjeneste med kirkekaffe 

ble 29/8, og vi fikk deretter ha kirkekaffe 

etter vanlige gudstjenester frem til ny 

«nedstengning» pga smittesituasjonen i 

desember. 

 

For å ivareta smittevernhensyn sørget vi for 

å servere kaffe og tilbehør enten ved 

bordene eller ved buffetbordet istedenfor 

at folk fikk forsyne seg selv. De fleste 

søndagene ble det satt opp 3 personer for 

å kunne gjennomføre dette. 
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Til tross for strenge regler og 

begrensninger ar gudstjenestedeltakerne 

takknemlige for at kirkekaffen kom igang 

igjen, og mange ble ofte sittende lenge for 

å prate sammen. 

 

Etter den lange pausen fra kirkekaffen stilte 

de aller fleste tidligere medarbeiderne opp 

igjen i høstsemesteret, og var glade for å 

kunne bidra, men noen få meldte fra om at 

de måtte trekke seg etter mange år pga 

alderdom og helseproblemer. Det var da 21 

medarbeidere igjen i høstsemesteret. Det 

er ikke rekruttert noen nye dette året. 

Kirkekaffekomitéen besto i 2021 av 

Elisabeth Lunde Seland (MR) og Anne Kari 

Strøm.  

 

7.6 Tonsenbladet  

Tonsenbladet har kommet ut med 4 

nummer i 2021 med et opplag på 10000. 

Bladets viktigste oppgave 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 ønsker spesielt å nevne Anne 

Fikkan og hennes flotte artikler! I 

januarnummeret ble siste rapport fra 

menighetens utsendinger, Guro 

Nesbakken og Jon Ragne Bolstad i Vietnam 

trykket.Hjertelig takk for alle gaver som 

kommer inn via giroene midt i bladene! 

 

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 Tonsenbladet. 

 

Bladet ble delt ut i så godt som alle 

postkasser i Tonsen menighet. Vi har et 

godt system for utdeling av bladet med ca. 

70 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 menighetens hjemmeside, 

www.tonsenkirke.no 
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8 ØVRIGE AKTIVITETER 

 

8.1  TONSING 

2021 hadde en litt tung start grunnet 

strenge koronarestriksjoner. Det ble derfor 

heldigitale øvelser, der vi møttes til ulike 

spill, quizer og andre leker på zoom. Utover 

våren lettet tiltakene gradvis. Først hadde 

vi noen uker der vi møttes til lek i området 

utenfor kirken.  

 

Mot slutten av mai kunne vi endelig møtes 

i mindre grupper inne i kirken. Da hadde vi 

normale aktiviteter igjen, dans og kor i 

etasjen oppe, og band og teknikk i etasjen 

nede. Siste øvelsen før sommeren var vi 

samlet hele gruppa utendørs til årsmøte og 

de ulike gruppene viste frem hva de hadde 

jobbet med mens vi var delt i mindre 

grupper.  

 

Søndagen etter hadde vi en hyggelig 

sommeravslutning med ulike aktiviteter på 

plenen utenfor kirka. Da ferien var i gang 

begynte vi endelig å gå mot lysere tider. 

Første uka i juli var det 9 TonSingere som 

reiste på leiren RØST arrangert av KFUK-

KFUM. Der møtte vi mange andre 

ungdommer og hadde en veldig fin uke. I 

høst hadde vi noen få øvelser der vi måtte 



36 
 

dele etasjene, men vi var raskt tilbake til 

normal drift. Det var en stor glede. Hele 

høsten har vi møttes hver torsdag kl.18.30-

21.00 for lek, dans, drama, band, teknikk, 

felleskor, TonSent, godt fellesskap, 

pausekos og mye mer. Vi har møttes kl.18 

første torsdagen i måneden og spist 

middag sammen.  

 

Den 12.desember var det endelig klart for 

TonSing-show, dette året med Disney som 

tema. Alle ungdommene var veldig 

fornøyde med konserthelga, og det er 

ingen tvil om at dette er et av semesterets 

høydepunkt. I tillegg til øvelser og 

konserthelg har vi hatt hyttetur til Lyseren 

leirsted, Halloweenøvelse og deltatt på 

pysjcup.  

 

Det har vært ca.30 aktive medlemmer 

dette året, og vi hadde 6 Ten Sing-

konfirmanter. Vi er stolte av å være en 

gruppe som i stor grad ledes og formes av 

ungdommene selv. Det er gøy å se at 

mange av ungdommene utvikler seg som 

ledere gjennom ulike ansvarsoppgaver, 

enten det er å sitte i styret, lede en 

undergruppe, lede TonSent, planlegge 

konsert eller liknende.  

 

I tillegg til at ungdommene gjør veldig mye 

selv har vi gjennom 2021 hatt Eline 

Steinsland som dirigent, Hanna Skjerdal 

som bandleder og Helene Berge som 

ansvarlig voksenleder.  

 

Vi setter vi stor pris på de ansatte i 

Trosopplæring som deltar på øvelsene og 

bidrar med stort og smått av det vi måtte 

trenge. På vår-halvåret hadde vi med oss 

Eivind Frustøl og i høst har Rut-Elise Berg 

Løwer og Mats Alschohani Garte byttet på 

med å delta på øvelsene. Nå ser vi frem mot 

2022 og håper det blir et år med mye 

aktivitet og lite koronarestriksjoner. 2021 

ble Helene Berge sitt siste år som 

voksenleder og fra 2022 er det Mette 

Braastad Brandal som har rollen. Mette har 

selv gått i TonSing og kjenner dermed godt 

til arbeidet. 
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Bildet tatt på RØST sammen med de andre 

ungdommene som reiste fra regionen. 

 

Bildet fra siste øvelse før sommeren. 

 

Bålkos på hyttetur 

 

Bildet fra konserten 12.12 

 

8.2 7.Oslo speidergruppe Kanaljene 

7. Oslo er 

byens største 

speidergruppe, 

og pr 31.12.20 

teller gruppa 

omtrent 170 

medlemmer, 

hvorav mesteparten (rundt 110) er i 

alderen 8-16 år. 

 

Gruppa har i 2021 tilpasset aktiviteten noe 

på grunn av pandemien, og det ble noen 

færre turer gjennom vinteren og våren, og 

noen turer ble omgjort til dagsturer. 

Høstsemesteret ble derimot tilnærmet 

normalt for de aller fleste. I et normalår 

tilbys de yngste 3-4 turer i halvåret, mens 

tilbudet for de eldre speiderne (10 år og 

opp) ligger på inntil 16 turer i året. På 

toppen av dette arrangeres det hver 

sommer lengre sommerturer for både de 

yngste og de eldste. 

 

I 2021 ble det igjen gjennomført 

sommertur med kano, noe troppen ikke 

hadde fått gjort siden 2018. Flokken hadde 

sin større padlesommertur ved Skrim, og 

troppen fikk dratt til Krakosseter (et 

speidersenter i Nittedal) under sin 

nyttårstur i romjulen. 
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I tillegg til alle turene har gruppa møter 

hver eneste tirsdag i skoleåret. I hovedsak 

benyttes kirkens kjellerlokaler, selv om 

gruppa også benytter området rundt 

Isdammen øverst i Årvollveien flittig. Nytt 

av året er at vi også får låne plass hos Årvoll 

Gård på tirsdager, som bidrar til at vi kan 

spre våre medlemmer litt mer når det er 

restriksjoner som tilsier dette.  

 

For mer informasjon, se Facebooksiden 

vår: https://www.facebook.com/7oslo 

 

 

Bilde fra vannet Setten i nærheten av 

Bjørkelangen som vi padlet på under 

sommerturen: 

 

8.3 Tonsen kammerkor 

Tonsen kammerkor er et kirkekor i 

menigheten. Organist Daniel Solyom er 

korets dirigent. Koret er blandet. Vi var 17 

medlemmer inkludert 4 sangere i 

prosjektkor på slutten av året.  

 

Etter to avlyste konserter pga. korona 

måtte vi være kreative: øvelser og 

minikonsert digitalt! For flere i koret å være 

med i øvelsen på denne måten var en helt 

ny opplevelse og ikke uten problem. Men vi 

klarte å øve sammen, tok opptak av tre 

sanger og la det ut på menighetens 

facebookside. Generalprøven måtte vi 

gjøre utendørs, heldigvis i pent og varmt 

vær. Vi hadde god hjelp av en dyktig pianist 

Stian Alexander Olsen. Vi fikk flere «likes» 

og gode kommentarer. 

 

Koret fikk igjen mulighet til å øve fysisk 

etter sommeren. Dirigenten hadde en stor 

plan, å synge Johann Sebastian Bachs 

Magnificat! Vi sa ja til det i god tro, men det 

viste seg at dette ble bokstavelig talt et 

stort prosjekt. Fire nye sangere ble med i 

prosjektkor, og vi hadde fire solister og et 

orkester med 12 musikere. Vi øvde og øvde 

både i ukentlige øvelser og på egen hånd. 

5. desember fremførte koret Magnificat 

med flere tilhørere enn tidligere til tross for 

https://www.facebook.com/7oslo
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pandemien. Det ble en uforglemmelig 

opplevelse for mange av oss. 

 

Koret fikk også god hjelp med lyssetting fra 

teknikkgruppa i Tonsing. Heidi Einarsen 

Hagen designet den flotte plakaten.  

 

Tonsen kammerkor bidro som forsangere 

og hadde soloinnslag på Tonsen kirkes 

jubileums-gudstjeneste, økumenisk 

gudstjeneste med besøk fra Lunden kloster 

og minnegudstjeneste på Allehelgensdag. 

Det var mellom 7 og 10 kormedlemmer 

som var med på korets opptredener. 

 

 

8.4 Kortado 

2021 ble et varierende år for Kortado, fra 

ingen øvelser eller samlinger til både 

oppdrag og utsolgte julekonserter. 

 

Grunnet de strenge korona-restriksjonene 

ble hele vårsemesteret kansellert etter en 

avstemning blant koristene selv. For et 

såpass stort kor som Kortado ble det 

utfordrende å få gjennomført gode øvelser 

med tanke på smittevern, og uten mulighet 

til å arrangere en vårkonsert for et 

publikum ble det bestemt å spare kruttet til 

høstsemesteret som så lovende ut grunnet 

planlagt vaksinasjon rundt sommeren.  

 

 

 

Gleden var derfor ekstra stor da koret 

kunne starte høstsemesteret med å 

avholde øvelser i Tonsen kirke igjen. Med 

god avstand og i henhold til alle gjeldende 

smittevernregler kom vi så vidt i gang med 

å varme opp stemmebåndene før 

gjenåpningen i september ga koristene den 

ekte korgleden og følelsen av en litt mer 

normal hverdag tilbake. Gjenåpningen ga 

også koret muligheten til å gjennomføre 

heldagsøvelser og sosiale samlinger som 

styrket samholdet i koret.  

 

Kortado er vant med å gjøre oppdrag for 

musikk- ,event- og tv-bransjen og var i år 

med på blant annet en kampanjefilm for 

Sony Music og opptreden på Lindmo 

sammen med artisten Metteson.  
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Foto: Simen Omland 

 

Samtidig som det nærmet seg 

julekonserter i Grønland kirke kom også en 

ny virusvariant og med det strengere 

restriksjoner for kulturarrangementer. 

Styret og prosjektgruppen fikk raskt 

gjennomført nødvendige tiltak og 

endringer slik at koret kunne gjennomføre 

konsertene som planlagt. Tross færre 

publikummere enn normalt leverte koret 

tre fabelaktige julekonserter med fullt 

band, strykere fra Oslo Strings og Metteson 

som gjesteartist.  

 

Det ble avholdt audition for nye 

medlemmer, og Kortado ser frem til å møte 

2022 med over hundre korister og planer 

for både vår- og julekonserter.  

 

8.5 Fellesskapsmåltid 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 hverdagen, hvor det 

er satt av god tid til prat og sosialt samvær. 

 

Planleggingsgruppen har fordelt 

arbeidsoppgavene seg imellom, 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”. 

Av: Gjertud Farnes 

 

Fellesskapsmåltidet starter kl. 17.00 i Store 

menighetssal med servering av hjemmelaget 

kjøttsuppe. Til hver kuvert er det lagt ut 

bordkort med keltisk velsignelse og bordene 

er pyntet med lys og servietter. Det er en 

trofast kjernegruppe som deltar med noen 

nye nå og da. Ved starten av måltidet er det 

ofte høytlesning.  
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Prisen for måltidet er kr 50. Noen kjøper 

supperester med seg hjem. Samlingene går 

med et lite økonomisk overskudd.  

Etter måltidet samles vi i kirkerommet, hvor 

vi har Keltisk kveldsbønn med liturgi og 

fellessanger. 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.  

I 2021 hadde vi én samling – 2. november 

med 12 deltakere. Årets andre samlinger ble 

avlyst pga koronapandemien.   

 

Planleggingsgruppen består av Turid 

Grimstveit, Jon-Petter Hagen, Torbjørg 

Horverak, Gjertrud Farnes, Anne Kari Strøm 

og Heidi Einarsen Hagen.  

                                             

 


