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«Mamma, da sees vi tidligst om 
2 uker» Det er vinter, Raymond 
Johansen har akkurat kunngjort 
at de to neste ukene bør ingen 
husstander ha besøk. I et siste 
forsøk i å begrense smittespred-
ningen av koronaviruset i Oslo 
skal alle holde seg mest mulig 
hjemme. Min datter er ikke lenger 
en del av husstanden, hun er blitt 
voksen, hun har jobb og egen 
bolig. Likevel gjør det vondt at vi 
nå ikke kan være sammen slik vi 

pleier. Med god avstand tar vi avskjed 
med hverandre og håper at det stren-
geste tiltaket av alle, kun varer i 2 uker. 
Når døren lukkes etter henne, kjenner 
jeg at jeg tross alt kan være takknemlig 
for jeg ikke utgjør en husstand alene, vi 
er 2 pluss en hund som får oss ut hver 
dag, korona eller ikke. 
 Men med dette tiltaket føles det 
som om at det var det siste fellesskapet 
mitt som ble satt på pause. Jobben har 
vært redusert til hjemmekontor og lite 
felleskap med kollegaer, venner har det 
omtrent vært umulig å møte, storfami-
lien likedan. Menigheten har jeg ikke 
sett på lange tider. 
	 De	fleste	av	oss	tilhører	flere	felles-
skap og under pandemien har vi vært 
avskåret fra å være i de fellesskapene. 
Kanskje har vi blitt mer bevisst hvor 
viktige disse fellesskapene er for oss. 
Og kanskje har vi blitt mer bevisst på 
at	ikke	alle	tilhører	felleskap,	det	finnes	
de som alltid faller utenfor. 
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Maria Paulsen Skjerdingstad,  
sokneprest

 Men hva er egentlig fellesskap? 
 Vi føler ganske fort om vi er en del 
av et fellesskap eller ikke, samtidig 
er det ikke alltid like enkelt å sette 
fingeren	på	hva	det	er	som	gjør	at	det	
blir et fellesskap. Men fellesskap er 
ofte knyttet til handling, opplevelse av 
å gjøre noe, knyttet til egen og andres 
aktivitet. 
 Fellesskap kan også ha noe mer 
flyktig	over	seg,	være	alt	fra	mennesker	
som er sammen på en musikkfestival 
eller på en gudstjeneste, hundeeiere 
som gjenkjenner hverandre i parken 
eller et raskt møte med naboer i samme 
oppgang. Og kanskje kan disse felles-
skapene ha større betydning enn vi tror. 
Kommunikasjon som i seg selv kan 
forstås som fellesskap, er ikke alltid 
en samtale, men kan ligge i tegn som 
i et blikk, nikk eller et smil. Dette kan 
skape inkluderende øyeblikk som kan 
være av stor sosial betydning; opple-
velsen av fellesskap. 
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Gleder seg til å ta fatt på  
arbeidsoppgavene
Tekst Arne Østreng

Trosopplærer  
Rut-Elise 
Rut-Elise Berg Løwer (30) er menighe-
tens nye trosopplærer og skal ha en 60 
prosent stilling. Hun har vokst opp på 
Ulleren i Oslo og bor nå sammen med 
sin mann på Majorstuen. 
 Hun har i perioden 2016-2018 
jobbet som lærer ved barneskolen på 
Refstad. I tillegg til å være trosopp-
lærer i menigheten er Rut-Elise student 
på Menighetsfakultetet og vil være 
ferdigutdannet teolog om to år. Nå 
jobber hun med sin masteroppgave 
«Hvem er Den hellige ånd for det 
lidende menneske?». 
 Rut-Elise er opptatt av barn og 
teologi. I tillegg til sitt fagområde har 

hun mange interesser. Hun liker å lese 
romaner og kristen litteratur. Matlaging 
er også en av hennes favoritter samt 
turer i skog og mark.
 Rut-Elise føler seg vel mottatt i 
menigheten og ser frem til å jobbe 
aktivt med alle de forskjellige aktivite-
tene som tilligger stillingen, herunder 
lederkurs,	«Lys	våken»	og	konfirmant-
opplæring.

Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten har fått to nye medarbeidere – Rut-Elise og Mats som begge gleder seg til å bli 
kjent med oppgavene og menigheten. Foto: Øyvind Remmen

Trosopplærer Rut-Elise Berg Løwer og kateket Mats Garte startet opp i september og begge 
skal jobbe med barn og unge i Tonsen menighet. 

Mats Garte (27) er fra september ansatt 
som kateket i en 100 prosent stilling. 
Han er oppvokst i Malvik utenfor 
Trondheim, og bor på Sandaker med 
samboer. 
 Mats er utdannet ved Menighets-
fakultetet og har master i kirkelig 
undervisning, noe som omfatter arbeid 
med ungdom, pedagogisk arbeid og 

trosopplæring. Som kateket vil han 
få hovedansvaret for undervisning i 
menigheten,	konfirmasjoner	og	enkelte	
trosopplæringstiltak. Mats vil også 
arbeide for å skape interessante tilbud 
for ungdom som er kommet over 
«Tensing-alderen». Han poengterer 
at det skal være en plass for alle i 
menigheten, og at det er viktig at alle 
får høre om den kristne tro. 
 Fritiden benyttes til mange aktivi-
teter. Fotball, popkultur og dataspill er 
viktige interessefelter. Som trønder er 
det naturlig og ingen overraskelse at 
Rosenborg er hans favorittlag og at det 
er naturlig at han ønsker å perfeksjo-
nere sine skiferdigheter, så han blir nok 
å se på ski i Lillomarka og Nordmarka.
 I likhet med vår nye trosopplærer 
Rut-Elise Berg Løwer føler han seg vel 
mottatt i Tonsen menighet og gleder 
seg til å ta fatt med arbeidsoppgavene.

Kateket Mats
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Tonsen kirke 60 år!

Jubileumsgudstjenesten 19. september markerte både 
kirkens 60 årsdag, og frivilligheten i menigheten. 

Assisterende kirkeverge Ann-Magrit 
Austenå kom med en hilsen fra  
Fellesrådet i Oslo.

Menighetsrådsleder Elisabeth 
Seland takket alle frivillige i  
menigheten.

Prest Øyvind Remmen ledet jubi-
leumsprogrammet med historiske 
tilbakeblikk.

Lunden kloster med Sr. Elisabeth 
og Sr. Ingeborg-Marie (til høyre) 
overrakte en blomsterhilsen fra 
Lunden kloster til sokneprest  
Maria Paulsen Skjerdingstad.
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 I noen varme solfylte dager i slutten av 
juni inviterte vår vennskapsmenighet 
St.	Johannes	i	Limbaži,	Latvia,	barn	
med deres familiemedlemmer til som-
merleir. Deltagerne lekte, sang, spiste 
god	mat,	hadde	bibeltimer	og	fikk	
overraskelsesbesøk av kristne speidere 
og medlemmer av en kristen motorsyk-
kelklubb.	Menighetsrådet	i	Limbaži	
sier tusen takk til Tonsen menighet, 
som bidro med en pengegave til gjen-
nomføring av leiren!

Sommerleir  
i Latvia

Den som sørger, opplever ofte at en blir 
alene med sin sorg. Det å kunne snakke 
med noen er en støtte på veien. Venner, 
familie og andre kontaktpersoner kan 
bli viktige støttespillere i sorgen.
 Du kan gjerne ta kontakt med prest 
eller diakon, hvis du ønsker en samtale. 
Diakonen kan også fortelle om tilbud 
om sorggrupper for etterlatte. Se 
kontaktinformasjon for kirkens ansatte 
på side 2.

Hjelp i sorgen?

© Pexels

Tonsen kirke 1961 * 2021
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Stillhet i et kloster
Midt ute på landet, på en åskam mellom grønne enger 
der hvite kuer beiter, ligger det en gammel landsby. Den 
har ligget der siden middelalderen og består av gamle 
steinhus og en liten romansk kirke. Rett ovenfor lands-
byen ligger det en mye større kirke, og inni den sitter flere 
tusen mennesker på gulvet og synger.

Det var dette synet som møtte meg første gang jeg dro til Taizé. Jeg 
hadde hørt at det var mulig å komme til denne kommuniteten, og bo 
sammen med brødrene. Det var derfor jeg var der, for å kjenne etter 
hvordan det var å leve som en munk. Hvordan det var å leve et liv etter 
det gamle klostermottoet, ora et labora, bønn og arbeid. 
	 Og	nettopp	bønn	og	arbeid	fikk	jeg	i	rikelig	monn.	Hver	dag	ringte	
bjellene og kalte oss til bønn. Morgen, middag og kveld var alle i Taizé  
samlet	i	den	store	kirken.	Der	fylte	vi	rommet	med	sang,	flerstemte	
meditative sanger på alle slags språk. Hver sang hadde bare et vers, som 
vi sang gang på gang, og når bønnen var ferdig så fortsatte vi å synge 
mens vi gikk ut til arbeidet.
 Men bønnestunden bestod ikke bare av sang. I 10 minutter satt vi 
også i stillhet. Det var vanskelig å bli vant med, jeg var til å begynne 
med urolig, og det verket i kroppen av å sitte så lenge på gulvet. Men litt 
etter litt begynte jeg å verdsette disse stille minuttene. De var kjær-
komne avbrekk i en ellers intens dag med mye lyd og arbeid. 
 Stillheten ble også en måte å ta med meg resten av dagen inn i 
bønnen. Mens jeg satt der kunne jeg ta inn over meg det som hadde 
skjedd den dagen, og legge det fram for Gud. Det ble en måte å bringe 
Gud inn i livet mitt, en måte å la ham bli delaktig i det på.
	 De	fleste	av	oss	bor	ikke	i	klostre,	men	vi	har	alle	mulighet	til	å	sitte	
ned i blant og være stille noen minutter. Det behøves ikke mer for å be. 
En spasertur i parken eller en stille stund på bussen kan bli en bønne-
stund. Gud møter oss der vi er og er tilstede i våre liv, iblant må vi bare 
bli stille for å se det.

Til ettertanke
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Jazzmesse kl. 11 
14. november

I tråd med menighetens gode 
tradisjoner skal vi ha en gudstje-
neste hvor orgelet og den klassiske 
salmesangen tar et skritt tilbake for 
å gi plass til lettere harmonier. vi får 
høre vår kapellan, Magnus Strand, 
og organist, Daniel Solyom som 
sammen med unge musikere vil lede 
menigheten gjennom en stem-
ningsfull, lovprisende gudstjeneste. 
velkommen til jazzmesse!

vi skal kose oss med mat, leker, 
bibelfortellinger og overnatting midt 
i kirkerommet! Invitasjon sendes ut i 
løpet av oktober, men sett av datoen  
allerede nå! Ønsker du mer informa-
sjon, ta gjerne kontakt med trosopp-
lærer Rut-Elise Berg Løwer, e-post:  
rl825@kirken.no

27.-28. november inviterer vi 
alle 5.- og 6. klassinger til over- 
nattingsfest i Tonsen kirke. 

Tonsenbladet
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Tekst jon Magne vestøl

Vi møter barne- og ungdomsbibliote-
kar Malene Berthelsen Lindgren på 
Deichman Bjerke mens det fortsatt er 
ganske stille formiddag. Noen ansatte 
på biblioteket sorterer og plasserer ut 
bøker, et par personer driver selvstu-
dium i lesesalsavdelingen og noen 
pensjonister har inntatt avisavdelingen. 
 Malene har vært ansatt på Deich-
man i et år. Fram til april i år var hun 
på Majorstuen, men nå er hun på 
Bjerke. Hun sier hun har litteraturut-
danning fra universitetet som bakgrunn 
og forteller at det er en økende bredde 
i kompetansefelt hos de som blir ansatt 
som bibliotekarer. Det er ikke bare folk 
med rent bibliotekfaglig utdanning 
som arbeider på biblioteket. Medie- og 
filmkunnskap	og	litteraturkunnskap	er	
blitt mer aktuell kompetanse etter hvert 
som bibliotekene utvider sitt tilbud.
	 Malene	sier	det	er	flott	å	være	

Dagens bibliotek driver med mer enn utlån av bøker. Det arrangeres kurs og foredrag, og 
bilde- og lydmedier har fått sin plass i tilbudet. Men fortsatt er det en sentral oppgave for 
bibliotekene å legge til rette for den gode og berikende leseopplevelsen. 

bibliotekar fordi man både får møte 
mennesker og bruke sin fagkunnskap 
i formidling. Bibliotekvirksomhet 
rommer også mye rent praktisk arbeid 
som rydding i boksamlingen, og 
formidling av innlån som bestilles fra 
sentralbiblioteket i Bjørvika.

Mangfoldig tilbud
Deichman Bjerke er i likhet med 
byens øvrige bibliotek på vei ut av 
koronatidens uvirkelige unntakstil-
stand. Malene forteller at Deichman 
Bjerke har holdt åpent det aller meste 
av koronaperioden. Men utlånene har 
naturlig nok gått ned i perioden, og alle 
arrangementer har vært satt på pause.
 – Men nå merker vi at folk er på 
vei	tilbake,	sier	Malene.	–	Det	er	flott	
å se at mange kommer tilbake og søker 
kulturelt påfyll etter nedstengningen. 

Malene framhever at biblioteket har en 
viktig funksjon som oppholdssted og 
møteplass i lokalsamfunnet. – Det er 
åpent for alle, og alle tilbud er gratis, 
poengterer hun. – Biblioteket har på 
denne måten en viktig funksjon for 
demokrati og kunnskapstilgang. Som 
tilbud for alle kan biblioteket bidra til 
utjevning og motvirke polarisering.
 Malene forteller at dagens bibliotek 
har en stor bredde i tilbud. Det arran-
geres verksteder, møter og foredrag i 
tillegg til mer tradisjonell utlånsvirk-
somhet. – For biblioteket er det viktig 
å ta vare på det tilbudet som allerede 
finnes	samtidig	som	det	utvikles	nye	
tjenester. Biblioteket benytter seg i 
økende grad av nettbaserte tjenester, 
slik som strømming av arrangementer, 
podkaster og kommunikasjon med 
brukere via Instagram og Facebook. 
Men Deichman Bjerkes hovedfunksjon 
som bibliotek er nok fortsatt de mest 
«vanlige» bibliotekstjenestene som 
utlån, avistilgang og lesesal for lekse-
arbeid og studier.

Leseglede for alle aldre!

Samtale med  
barne- og ungdoms- 
bibliotekar Malene 

Berthelsen Lindgren  
på Deichman  

Bjerke

Barne- og ungdomsbibliotekar Malene Berthelsen Lindgren 
Foto: jon Magne vestøl

Bjerke bibliotek har åpnet sine dører 
for fullt igjenFoto: Erik Thallaug

Tonsenbladet
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Aktivitetene starter opp igjen
De ulike kursene og arrangementene 
som tilbys har som nevnt i stor grad 
vært stengt under koronapandemien. 
Men Malene forteller at tilbudene 
åpner igjen fra høsten 2021. De viktig-
ste faste arrangementene er språkkafé, 
påfyll, «strikk og lytt» og lesesirkel. 
Dette er faste arrangement som holdes 
ukentlig eller månedlig.
 Språkkaféen er et ukentlig tilbud 
om norskopplæring for mennesker 
med annen språkbakgrunn. Her kan 
man møte uten forberedelser og uten 
krav om påmelding. Man lærer språk 
gjennom arbeidsoppgaver og samtale-
opplegg rundt bordet, og en uformell 
pause underveis gir mulighet til å 
utvikle sosiale relasjoner.
 «Strikk og lytt» er et månedlig 
arrangement. Her kan man møte med 
medbrakt strikketøy eller håndarbeid, 
men uten at dette er et krav. En biblio-
tekansatt leser tekster eller dikt, og 
man lytter i stillhet mens man strikker 
eller broderer. Dette er med andre ord 
en forening av klassisk høytlesning og 
praktisk	husflid.		
 Lesesirkel arrangeres også måned-
lig og har også vært avholdt digitalt 
under koronaperioden. Lesesirkelen 
ledes av en bibliotekar som velger ut 
en egnet bok og leder deltakerne i en 
samtale om boken. I forkant av samlin-
gen har deltakerne forberedt seg ved å 
lese boken og gjøre seg opp sine egne 
tanker om den. 
 Det arrangeres også månedlige 
«Påfyll»-arrangementer, som foregår 
på alle Deichmans lokalbibliotek og 
består av variert, opplysende og enga-
sjerende kulturinnhold. Her kommer 
forfattere og presenterer tema som de 
har skrevet om. Høsten 2021 har blant 
annet Trude Teige og Jan Bøhler vært 
aktuelle bidragsytere.

Større satsinger og nytt bibliotek-
prosjekt
Deichman Bjerke deltar i den årlige 
Groruddalen litteraturfestival som går 
av stabelen i uke 42 (https://www.face-
book.com/GroruddalenLitteraturfesti-
val/). I høstferien 2021 har biblioteket 
også vært engasjert i en større festival 
for ungdommer i hele Oslo (Deichman 
UFO). Festivalen er muliggjort ved 

at Oslo kommune har gått inn med et 
større beløp for å gi ungdommer et 
kulturtilbud i høstferien. På Bjerke 
har lokale rap-artister fra Linderud og 
Ammerud deltatt og det samme har 
forfatteren Neda Alaei, som arbeider 
på Årvoll skole og skriver ungdomslit-
teratur som blant annet belyser forhold 
knyttet til psykisk helse.
 Malene nevner også et nybrotts-
prosjekt øst i bydel Bjerke. DEMO 
Linderud er et nytt bibliotekkonsept 
som åpner på Linderud Senter. I en 
pilotperiode på to år skal Bydel Bjerke 
og Deichman teste ut et konsept som 
tilbyr sosiale og kulturelle tjenester. 
Tanken er å skape en møteplass som 
skal møte behov i lokalområdet og 
gi lokale beboere et sted å være med 
varierte funksjoner, aktiviteter og 
programinnhold.

Bibliotekets tilbud for barna
Malene er ansatt som barne- og ung- 
domsbibliotekar og har dermed et 
særlig ansvar for å vekke og styrke 
leseinteressen hos de yngste alders-
gruppene.
 Hun forteller at det faste ukentlige 
arrangementet for barn er «Barnas 
lørdag» mellom kl. 12 og 14 på lør- 
dager. – Dette arrangementet har 
et verkstedpreg, sier hun. – Barna 
inviteres til aktiviteter som å lage but-
tons, lære origami (papirbretting), delta 
på tegnekurs eller male på tekstiler, 
lage håndvifter eller sy. Noen ganger 
har samlingene innslag med inviterte 

personer. Et eksempel er et tegneshow 
med Øistein Kristiansen eller teater-
forestillinger.
 Det drives også utadrettet virksom-
het mot barnehager og skoler i bydelen. 
– Barnehager kommer til samlinger 
på biblioteket hvor bibliotekansatte 
leser høyt for dem, forteller Malene. 
– Bibliotekaren drar også ut til skoler 
som del av «Go’ bok» i regi av Den 
kulturelle skolesekken, som retter seg 
mot tredje trinn i barneskolen. Biblio-
tekaren leser høyt for barna og forteller 
dem om bøker. Deretter kommer barna 
på besøk til biblioteket og får lånekort 
og låner sine første bøker.
 Mens vi avslutter vår samtale 
strømmer elever fra en barneskole-
klasse stillferdig inn i biblioteket. 
Elevene saumfarer hyller og plukker 
ut tegneserie-bøker, fantasy-litteratur 
og annen favorittlektyre. Et par kryper 
opp i en lesebinge og gir seg hen til 
litteraturen. Malene og de to lærerne 
som følger klassen bistår elevene med 
å	finne	bøker	og	registrere	dem	for	
utlån. Elevene demonstrerer med all 
tydelighet hvordan biblioteket fortsatt 
evner å gi barn og unge leselyst og 
leseglede og bidrar til allsidig dannelse 
for kommende generasjoner.  
 Da vi besøkte Deichman-Bjerke 
hadde de ute program for september, 
og når denne reportasjen leses, er 
disse	og	flere	arrangementer	allerede	
avholdt.	Oppdatert	oversikt	kan	finnes	
på: https://deichman.no/bibliotekene/
bjerke 

 

Biblioteket er mer enn bøker. Gratis avislesing er også populært.  
Foto: Erik Thallaug
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Spanskesyken i vårt nærområde
Tekst: Anne Fikkan

En	ukjent	type	influensa	kom	til	Frank-
rike i april 1918. Første verdenskrig 
var inne i sin siste fase. Sykdommen 
spredte	seg	raskt	og	fikk	karakter	av	
pandemi. Spanias kong Alfons XIII ble 
syk i mai. Det var første gang sykdom-
men ble omtalt offentlig og dermed 
ga opphav til navnet spanskesyken. 
Kongen overlevde for øvrig, men prins 
Erik av Sverige ble offer for pande-
mien og døde 28 år gammel. 
 Cirka en tredjedel av verdens befolk-
ning ble smittet av spanskesyken. Et 
sted mellom 50 og 100 millioner døde.
 Det første utbruddet i Norge ble 

For mer enn hundre år siden var Norge rammet av en alvorlig influensa-pandemi. Spanske-
syken herjet fra sommeren 1918 til utpå våren 1919. Vi regner med at halve befolkningen 
ble smittet og at mer enn 15.000 personer døde. Vårt område - det som faller innenfor 
Tonsen menighets grenser - ble også rammet. 

registrert i Kristiania 15. juni. Derfra 
spredte sykdommen seg raskt til hele 
landet	og	på	fire	uker	var	epidemien	
over. Men i månedsskiftet september/ 
oktober slo sykdommen til på nytt. En 
ny bølge spredte seg over landet, men 
denne gangen gikk det langsommere. 
De som hadde overlevd den første 
bølgen, viste seg å være immune. Men 
dødeligheten var større denne gangen, 
og varigheten av utbruddet lengre. 
Den siste bølgen kom ved årsskiftet 
1918/1919. Også den rammet hele 
landet, men ikke så hardt som de fore-
gående,	siden	flere	var	blitt	immune.	I	
mars døde denne bølgen ut.
 I 1918 hadde man ikke oppdaget 
penicillinet. Lungebetennelse og andre 

infeksjonssykdommer var dødelige. 
Det fantes ikke vaksiner eller bered-
skapsplaner mot pandemier. At alle 
husstander kunne få utskrevet resept 
på alkohol, hadde neppe noen stor 
effekt. Trangboddhet, dårlig hygiene og 
dårlig ernæring som følge av rasjone-
ring under krigen ga særlige utslag i 
tettbygde arbeiderstrøk. 
 Det tok to dager fra smitte til ut- 
brudd. Symptomene var høy feber, 
hoste	og	det	vi	kjenner	som	influensa-
vondt i kroppen. Det var de påfølgende 
lungesykdommene folk døde av. 
 Barn var den gruppen som i størst 
grad ble smittet, men dødeligheten 
var størst for personer mellom 20 og 
40 år. Sykdommen slo særlig hardt ut 

«Poltigården» på Økern fotografert i 1940. Eiendommen ble utskilt fra Økernly i 1899 og fikk navnet Økernfryd. Ved 
århundreskiftet huset gården Hasle politistasjon. Den ble flyttet til Sinsen i 1911, men bygningen beholdt navnet på 
folkemunne. I 1916 ble gården solgt til Skandinaviske Kabel og Gummifabriker A/S (senere omdøpt til Standard Telefon- 
og Kabelfabrik). Fra da og frem til 1936 var gården bolighus for en del av kabelfabrikkens ansatte. Deretter ble en stor 
del av første etasje ominnredet til forretninger. Her har det vært postkontor, kolonial, isenkram og bank. Huset ble revet i 
forbindelse med tunellarbeidene på Økern. Fotografiet finnes i Groruddalen historielags bildedatabase.
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i gruppen menn mellom 25 og 29 år. 
Konsekvensene ble katastrofale for 
mange familier, både økonomisk og 
sosialt. Mange mistet hovedforsørge-
ren, og mange barn ble foreldreløse. 

Hvordan gikk det hos oss?
I 1918 var vårt område «bondeland», 
med begynnende industrialisering. 
Grorud var kommet lengst, men 
også Økern var i ferd med å bli et 
industrisentrum. Villaområder vokste 
frem på der og på Disen og Risløkka. 
I hovedstaden var det arbeiderstrøkene 
på Sagene, Grünerløkka, Grønland og 
Tøyen som ble verst rammet. Her var 
de sosiale forholdene dårlige fra før. 
 Kildene er sparsomme, men med 
utgangspunkt i kirkebøkene for Østre 
Aker sogn - som da omfattet både 
Grorud og Høybråten i tillegg til Bryn, 
Hasle og Disen - kan vi pusle sammen 
et bilde av spanskesykens ofre hos oss. 
 Vi opplevde de samme tre bølgene 
som resten av landet. Kirkebøkene gir 
oss bare opplysninger om dem som 
døde: litt over 40 personer for hele  
Groruddalen. Grorud ble hardest ram-
met. Her var mange arbeidere innlosjert 
i trange arbeiderboliger. Bildet er det 
samme som i Kristiania. Vi kunne kan- 
skje ventet oss at Økern - det andre 
industristedet med arbeiderboliger  
- også ble rammet. Det skjedde ikke.
 Våre villaområder slapp også bil-
ligere unna enn et tilsvarende område 
lengre nord; Høybråten. I vårt område 
var	det	bare	fire	personer	som	døde	av	
spanskesyken. Tre var kvinner. Den 
eldste av de døde var 44 år, de andre 
var i tyve-årene. De bodde spredt i 
området, en på Disen, en på Økern, en 
på Risløkka og en på Linderud.

Hvem var de?
Det	har	vært	mulig	å	finne	ut	noe	mer	
om	de	fire	som	døde	gjennom	offent-
lige kilder:

Husmoren på Risløkka
Historien startet på den vanlige måten: 
Hun og han reiste til Kristiania for å 
finne	arbeid,	giftet	seg	og	fikk	barn.	 
Han	var	snekker.	De	fire	barna	kom	
mens de bodde i en leiegård på 
Grünerløkka. 
 Det nybygde huset på Risløkka sto 

ferdig i april 1916. Som alle de andre i 
samme situasjon, tok de inn leieboere 
i den minste leiligheten på ett rom og 
kjøkken. Selv hadde de ett rom mer. 
Eldstejenta	hadde	flyttet	ut,	men	tre	av	
barna bodde fortsatt hjemme. Yngste-
mann var ti år da mor døde i den andre 
bølgen av spanskesyken. 
 Enkemannen var i slutten av før-
tiårene med gode arbeidsår foran seg. 
Han og barna ble boende på Risløkka i 
mange år.

Fembarnsmoren på gamle  
Linderud skole
Bernhard og Dagmar giftet seg i 1911, 
og like etter kom det barn: Fire gutter  
i løpet av like mange år. Da brøt fam- 
ilien opp fra trangboddheten på Grøn-
land. Bernhard hadde fått arbeid som 
melkekjører på Linderud og familien 
flyttet	inn	i	første	etasje	på	gamle	
Linderud skole og ansatte en hushjelp. 
Det	trengtes,	for	kort	tid	etter	flyttingen	
ble minstejenta født.
  Så tok lykken slutt. Dagmar døde i 
spanskesykens andre bølge. Barna var 
syv,	seks,	fem,	fire	og	to	år.	Bernhard	
og hushjelpen kunne umulig klare å ta 
seg av dem. Løsningen ble tredelt: Ny 
kone, hjelp fra slekta og bistand fra 
det offentlige. Minstejenta ble trolig 
tatt hånd om av andre; enten på et 
barnehjem eller utplassert på en gård. 
Den nye kona hadde vært vaskepike på 
Akers Sygehus og Pleiehjem og sikkert 
vant til hardt arbeid. Hun tok over sty-
ringen	av	hjemmet	med	de	fire	guttene.	
Et par måneder etter giftermålet fødte 
hun også en gutt. 
 Slektningen var forpakter på en av 
de store gårdene i Vestre Aker; vel-
holden og raus. Han ga Bernhard jobb 
som melkekjører og den store familien 
husrom. Der ble de boende i mange år.

Den unge moren på Disen
I november 1916 giftet Olga og Adolf 

seg i Kampen kirke. Han hadde en god 
stilling i en av hovedstadens ledende 
papirforretninger	og	klarte	å	finne	en	
leilighet i en av de nybygde villaene 
på Disen. Sønnen deres ble født på 
Rikshospitalet i januar 1918. Han må 
ha vært svakelig, for han ble døpt i 
sykehusets kapell.
 Et drøyt år etter rammet ulykken. 
Olga	fikk	spanskesyken	og	døde.	Adolf	
satt igjen med en ettåring. Han ansatte 
en erfaren husbestyrerinne for å ta seg 
av hus og barn. De ble siden gift og 
ble boende på Disen noen år, før den 
lille	familien	flyttet	til	en	romsligere	
leilighet på Bislet etter et kort opphold 
i en villa på Grorud. Da hadde Adolf 
avansert til avdelingssjef. 
	 Gutten	klarte	seg	bra;	han	fikk	
etter hvert universitetsutdannelse og 
forskerjobb og ble boende i leiligheten 
på Bislet i tretti år; det vil si til både 
faren og stemoren var døde.  

Gartneren på Økern
Sigvard var en av fem søsken og opp-
vokst i nabolaget. Far var maskinist, 
men mor var sykelig og eldstesøsteren 
hadde ansvaret for husholdningen. 

Kong Alfons XIII av Spania (1886 - 
1941). Han var konge fra fødselen 
av, men forlot landet i 1931 fordi 
republikanerne økte sin oppslutning 
og han ville unngå borgerkrig. Han 
døde i Roma. Kolorert fotografi fra 
1928 av Carl vandyk.
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Tekst jon Magne vestøl

«Eg	flytta	frå	ei	dalside	til	ei	anna.	
Mor og far bur jo i ei bygd rett over 
Brumunddal. Til dagleg bur eg oppi 
eine	åssida	i	Groruddalen.	Eg	flytta	frå	
eit område av landet som tradisjonelt 
har mykje låglønt arbeidarklasse, til eit 
anna med same bakgrunn. Eg kjenner 
meg mykje meir heime i Groruddalen 
enn nokon annan plass i Oslo. Skal eg 
bu i Oslo, blir det her.» Slik omtaler 
Bjørn Hatterud sin tilværelse som 
blokk-beboer på Bjerke. Men det er 
landskapa og folket rundt Mjøsa som er 
hovedarenaen i boka.

Reiseskildringer på flere plan
Bjørn Hatteruds bok beskriver reise-
virksomhet på mange plan. Kjernefor-
tellinga er en helt bokstavelig dagstur 
med bil rundt innsjøen Mjøsa med 
utgangspunkt i hytta til foreldrene hans 
på Sjusjøen. Men omkring og inn i 
denne bilturen spinner det seg tidsreiser 
tilbake til barndom og ungdom og 
rundstreif i lokalhistorisk utvikling med 
sentralisering og hyttefolks invasjon 
av bygde-Norge. Og det bys på sveip 
innom populærmusikalske landskap hos 
Ole Ivars og Vaselina Bilopphøggers.
 Boka gir også glimt av forfat-
terens	klassereise	gjennom	utflytting	
og akademiske studier på Blindern. 
Men boka målbærer med ettertrykk at 
Hatterud har bevart sin tilhørighet. I så 
måte berømmer han også bomiljøet på 

Oslos østkant: «I blokka mi i Grorud-
dalen har vi heis mellom etasjane, der 
er det lite hierarki mellom høg og låg». 
I samtale med Tonsenbladet utdyper 
forfatteren dette: – Jeg trives på Bjerke. 
Det er et område som fremdeles har 
lite snobberi. Det er et område hvor du 
kan være som du er uten at en bryr seg. 
Her er det folk i alle varianter, ulike 
kropper og hudfarger og klesdrakter og 
aldre. Bjerke har i tillegg et element av 
trivelig småbyfølelse med restaurant og 
spisesteder og bibliotek og lekeområder 
for barna. 

Livsbejaende reise-
kunst

I 2020 gav den Bjerke-bosatte forfatteren Bjørn Hatterud ut  
si andre essayistiske sakprosabok med tittelen «Mjøsa rundt  
med mor». Boka har fått svært god mottakelse og har 
vunnet flere priser.

Bjerke-forfatter Bjørn Hatterud  
med prisbelønt bok

Sigvard måtte tidlig ut i arbeid, men 
holdt nær kontakt med den seks år 
yngre broren, selv om de valgte ulike 
yrkesveier. For Sigvard begynte som 
gartneriarbeider i Albert Nielsens 
gartneri på Økernly og ble innlosjert 
hos ham og familien i arbeiderboligen 
på Økern. Der ble han boende til kabel-
fabrikken kjøpte huset til sine arbeidere 
i	1916.	Nielsenfamilien	flyttet	da	til	sin	
nybygde sveitservilla like ved siden av 
uten at Sigvard fulgte med.
 For nå var han fullbefaren gartner. 
Om han fortsatte arbeidet for Nielsen 
eller valgte et annet gartneri, vet 
vi	ikke,	men	han	flyttet	til	en	av	de	
nybygde villaene ved Økern. Han 
var fortsatt ugift og delte huset med 
huseieren og hans familie og en annen 
gartner. Så ble han syk og døde av 
spanskesyken, 30 år gammel. Han ble 
begravet på Grorud kirkegård. Under-
lig siden han bodde bare noen steinkast 
fra Østre Aker kirkegård.
 Forklaringen på dette viste seg  
å være enkel: Broren – som gjorde  
karriere innen manufakturbransjen i 
Kristiania – var leieboer hos pastor 
Blaauw på Grorud på den tiden. Kon-
takten med pastoren må ha vedvart, 
for broren ble gravlagt i Sigvards grav 
da han døde i 1976 selv om han ikke 
hadde bodd på Grorud siden.

Sluttord
Det	finnes	ingen	opplagt	forklaring	
på hvorfor folk hos oss ikke døde av 
spanskesyken i samme omfang som 
nord i Groruddalen. Uansett slapp vi 
«billig» fra det, men konsekvensene for 
dem det gjaldt ble dramatisk.

Litteratur: 
Bergkvist, Johanne: Spanskesyken 
rammet de fattigste hardest, Dagsavi-
sen 23. mars 2020
Borza, Tom: Spanskesyken i Norge 
1918-1919, Tidsskrift for den norske 
legeforening 2001
 Mamelund, Svein Erik: Spanskesy-
kens ofre, Universitet i Oslo, Norges-
histore på nett
 Storhaug-Meyer, Maria og Eike, 
Øystein: Spanskesyken i Kristiania. 
Byarkivets blogg 13. desember 2018

Tonsenbladet

10



Prisbelønt 
Boka Mjøsa rundt med mor har blitt 
svært godt mottatt og har innbrakt 
forfatteren	flere	priser.	I	fjor	fikk	han	
Kritikerprisen for beste sakprosabok for 
voksne, og i år har han fått Fritt Ord-
prisen sammen med forfatterne Olaug 
Nilsen og Jan Grue. Den sistnevnte 
prisen blir delt ut i slutten av september 
2021, og de tre forfatterne blir hedra 
for sitt «sterke og kritiske bidrag til 
å belyse samfunnssituasjonen og 
ytringskulturen for funksjonshemmede 
i Norge».
 Bjørn Hatterud sier han blei sterkt 
berørt av begrunnelsen for Fritt Ord-
prisen. – Juryen sier at vi tre forfattere 
har gjort det enklere å ytre seg om 
funksjonsnedsettelse. Jeg har stor 
respekt for de to andre prisvinnerne. Det 
er derfor en sterk opplevelse å få prisen 
og oppleve at priskomiteen har verdsatt 
det jeg har gjort.

Alminneliggjør funksjonshemming
Et trekk ved Bjørn Hatteruds bøker er 
den usentimentale måten han skriver om 
egen funksjonshemming. Han mener 
sjøl at dette er et sentralt poeng og 
peker på at det er fort gjort å snakke ned 
funksjonshemma, sjøl gjennom det som 
i utgangspunktet er ment som velment 
omsorg. – Når samfunnet uføretrygder, 
kan det forstås som et «stakkars deg, du 
må få trygd», sier Hatterud. – Det kan 
redusere sjøltilliten. Mange funksjons-
hemmede har tvert om lyst til å være 
med og yte en innsats. 
 Hatterud mener det er grunn til å 
alminneliggjøre funksjonshemming. – 
Alle mennesker blir utilstrekkelige og 
funksjonshemma i løpet av livet, i alle 
fall dersom de blir gamle. Det farlige 
ligger i å utvikle en tanke om at funk-
sjonshemming er noe ekkelt som du 
derfor skal skjule for andre. Du beveger 
deg da inn i et mønster hvor du tror på 
den tanken du tror andre har om deg.  
 Bjørn Hatterud er en livsbejaende 
og generøs reiseleder i egen livsverden. 
Som den barndomsutsikten forfatteren 
hadde over Mjøsa, rommer også boka 
mye av kontrastene i livet: det vide og 
det begrensa, det djupe og det bevege-
lige. Boka inviterer oss alle til inklude-
rende medvandring.    
 

Tonsen kammerkor er tilbake!
Julekonsert  

 

Søndag 5. desember kl. 19  
Tonsen kirke

Program:
Magnificat av Johann Sebastian Bach

Dirigent Daniel Solyom
Organist Kristian Heian
Med profesjonelle solister og orkester  
Billettpris kr. 200 (forsalg kr. 180) 
Velkommen til en fin musikkveld i førjulstiden!

TONSING-
SHOW
Søndag  

12. desember  
kl. 18.00

Endelig er det duket for et nytt Ten Sing-show  
i Tonsen kirke. Ta med venner og familie og kom  
på show!

«TonSing« leverer god musikk, dansing, sketsjer  
med mening og skjetser med humor!

Det er gratis inngang med mulighet for å vippse 
en gave til Ten Sing arbeidet
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Allehelgensdag er en spesiell 
dag.  Mange tenner lys på 
gravene til sine kjære og gir 
på forskjellig måte uttrykk for 
sorg og savn.

Allehelgensdag i Tonsen  
kirke markeres med to guds-
tjenester.

Kl. 11.00 feires en høytidsguds- 
tjeneste preget av himmelhåp og 
takknemlighet til de som har gått 
foran oss på trosveien.  
Etter gudstjenesten inviteres alle til 
kirkekaffe. Medvirkende er prestene 
Øyvind Ådnøy Remmen og Maria 
Paulsen Skjerdingstad, organist Daniel 
Solyom og cellist Ema Grcman.  

 

Kl. 18.00 inviteres de som har mistet 
noen av sine nærmeste det siste året, 
til en minnegudstjeneste. 
Her vil navnene på alle som er gått bort 
siden sist Allehelgensdag, bli lest opp, 
og det blir gitt anledning til lysten-
ning. Medvirkende er prestene Maria 
Paulsen Skjerdingstad og Øyvind 
Ådnøy Remmen, diakon Ieva Folmo, 
organist Daniel Solyom og sangere fra 
kammerkoret.

c

Allehelgensdag  
7. november 

Tekst og foto Tove Marit Hasle 

 Gravferdsetaten steller og holder 
det pent, men jeg legger også merke 
til at det utvikles nye ting, nye bed og 
områder. Minnelunden, et område som 
er pent gjerdet inn med en skigard, 
er ganske ny. Ny er også skogskir-
kegården, der store steiner ligge på 
et område med skogbunn. Der skal 
skogbunnen ikke beplantes, men få 
være som den er.
 Helt nytt av året er et vakkert bed 
opp mot en høyde med furutrær. Og 
et nytt felt er under anlegg mens jeg 
er der. Jeg spør sjefen på kirkegården, 
Tapani Souza Neves, om han er 
arkitekten bak de nye tiltakene. En 
av medarbeiderne, Erlend, som går 
forbi, bekrefter dette, men Tapani selv 
understreker	sterkt	at	dette	er	det	flere	
som står bak. – Dette gjør vi i felles-
skap. Vi er et godt team.  Det er moro 
å prøve ut nye ting. Her er mange som 
bidrar og som er villige til å utvikle og 
prøve ut nye ideer. 
 Han forteller at de har fått midler 
til disse prosjektene, midler som Oslo 
kommune har gitt til Gravferdsetaten, 

Nye, pene prosjekter 
på Grefsen kirkegård

og som de så søkte på. Hensikten var 
å skape gode vilkår for bier og humler. 
50	000	fikk	Grefsen	kirkegård	til	sitt	
arbeid. Det nye blomsterbedet var fullt 
av bier og humler selv en sensommer-
dag i august. 
	 Og	flere	bie-vennlige	blomster	vil	
det bli på det nye feltet som er under 
anlegg. Dette området blir som en liten 
park, med trær, busker og blomsterbed 
med en gangvei rundt og masse blom-
ster langs kantene, når det blir ferdig. 
Heldige vi som bor i nabolaget, og som 
kan rusle i dette vakre området.

Det er mange som liker å ta en tur innom Grefsen kirke-
gård, enten det er for å stelle enn grav, eller bare for å rusle 
i et vakkert og fredelig område. Høysommeren er nå over, 
men selv i slutten av august, når dette skrives, var det mye 
vakkert å se.

Stilrent og vakkert på minnelunden.

- vi utvikler kirkegården i fellesskap, 
vi er et godt team her, sier seksjons-
leder Tapani Souza Neves.
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NMS-lys selges  
på kirkekaffen
21. november, 28. november og  
5. desember blir det salg av 
stearinlys til inntekt for Det Norske 
Misjonsselskap. Kvalitetslysene er 
håndlaget fra Knausen Lysstøperi. 
De har lang brennetid og er gjen-
nomfargede. Det blir anledning  
til å kjøpe blant annet  
adventslys, Hellig- 
trekongers lys og 
tennbriketter. Du  
kan handle både 
med kontanter og 
Vipps.

Tekst og foto Øyvind Remmen 

Han er nesten to meter høy, sykler på 
egen muskelkraft og kommer smilende 
opp bakkene, for å være prest hos oss. 

Hvorfor valgte du å bli prest? 
–	Jeg	er	glad	i	å	filosofere	og	snakke	
med folk om det som er viktig. Jeg 
vurderte lenge å bli psykolog, men tro 
er viktig for meg, og når jeg er prest 
blir tro et naturlig tema, og det liker jeg 
veldig godt.

Hvordan er det å være i Tonsen?
–	Det	er	veldig	fint.	Jeg	var	redd	
pandemien skulle holde menigheten 
borte og staben på hjemmekontor, 
men da jeg kom var det åpnet opp slik 
at jeg kunne få feire gudstjenestene 
fysisk. Det er et stort fellesskap, både i 
menigheten og i staben, og det er godt 
for meg som er fersk i yrket, at jeg 
har folk rundt meg. Det er gode folk å 
spille på i kollegaene og frivillige, og 

Magnus Strand er vikarprest i Tonsen. Han kom nyutdannet 
til oss en mandag i juni, og ble ordinert søndag samme uke 
i Oslo domkirke.

Via Tonsen til Sverige 
og Gøteborg

gode rutiner og planer, så jeg slipper  
å	finne	på	ting	selv. 
 – Ellers har jeg syklet rundt i 
området	og	hatt	begravelser	for	flere	
av menighetene i prostiet. Det har 
vært interessant å bli bedre kjent med 
Groruddalen og kirkene her. 

Du er ferdig hos oss siste søndag  
i advent. Hva venter deg da?
– Om det er tillatt på grunn av pan-
demien, drar familien min til Polen 
og	feirer	jul.	Etterpå	skal	vi	flytte	til	
Gøteborg der vi skal bo i sokkelleilig-
heten under mine svigerforeldre. Min 
kone skal i legeturnus, og jeg skal inn  
i en turnusordning i Den svenske 
kirken, der jeg skal være adjunkt. Det 
betyr å være prest og få veiledning i en 
menighet i ett år. Det blir nok litt som 
det en kapellan gjør her i menigheten.
 Vi takker Magnus for positivt 
nærvær og helhjertet innsats hos oss, 
og ønsker Guds velsignelse og lykke til 
i Sverige!

•	 Vikarprest i Tonsen fra  
 juni til desember 2021
•	 29 år, oppvokst i Oslo,   
 Ullevål Hageby
•	 Gift med Magda, pappa  
 til Daniel
•	 Utdannet ved Lund i 3 år,   
 og Menighetsfakultet i 4 år
•	 Ordinert i Oslo domkirke   
 20. juni 2021

I forbindelse med bønneuka 
for kristen enhet feires det 
gudstjeneste i Lunden kloster 
onsdag 19. januar kl. 19. 

Biskop Kari Veiteberg preker. Sokne-
prest Maria Paulsen Skjerdingstad er 
liturg og Daniel Solyom er musikalsk 
ansvarlig. Medvirkende fra Lunden 
kloster og Tonsen menighet.  
Vel møtt! 

Økumenisk  
gudstjeneste
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Søndagsskolen 
Fra 2-14 år. Frammøte i 
kirken kl. 11. Så går vi i 
samlet	flokk	ned	i	under- 
Datoer: 17. oktober,  

7. november, 5. desember og 16. 
januar  

Speider 
7. Oslo Kanaljene  
Vi holder til i kirkens 
underetasje hver tirsdag  
kl. 18-19.45. Kontakt: 

Einar Iversen, tlf. 938 16 366. Inter-
nettside: 7oslo.no

TonSing 
er for deg mellom 13 og 
19 år, som liker sang, 
dans, drama, band eller 

teknikk. Vi er en sosial gjeng som 
øver i Tonsen kirke hver torsdag kl. 
18.30-21.00. Lurer du på noe? Kontakt 
kontoret på tlf. 23 62 93 30 eller e-post: 
hb349@kirken.no

Tonsen  
kammerkor 
Liker du å synge 

sanger i ulike sjangre? Da er du 
velkommen til koret. Vi øver tirsdager  
kl. 19.00 - 21.30. Lyst til å prøve? 
Kontakt dirigent Daniel Solyom for 
informasjon, e-post: ds458@kirken.no 

Kortado 
Kor på omtrent 100 engasjerte gutter 
og jenter (og kvinner og menn) i 20- 
og 30-årene som skaper seksstemt 
magi – både på øvelse, sosialt og når vi 
opptrer. Vi øver hver mandag i Tonsen 
kirke fra 19.00-21.00. Les mer på 
www.kortado.no.
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Babysang
er et gratis tilbud på torsdager i 
Tonsen kirke. Her får du mulig-
heten til å bruke sang og musikk 
til å knytte bånd mellom deg 
og barnet ditt. Samtidig treffer 
du andre barn og foreldre i ditt 
nærmiljø. 

Babysang er på torsdager,  
kl. 11 (ca. 0-5 mnd) og kl 12.30 
(ca. 6-12mnd). Drop-in eller 
påmelding på hjemmesiden eller 
Babysang i Tonsen på facebook.
Kontakt trosopplæringsmedar-
beider Hanna Nydal: hn698@
kirken.no. Hjertelig velkommen til 

babysang! 

Superonsdag og Kaos og 
Sang (KOS)
er treffsted for barnefamilier i Tonsen 
kirke, med middag og aktiviteter for 
barn fra 1-10 år annenhver onsdag. 
Følg med på Tonsen menighet sine 
nettsider for oppdatert info. Kontakt: 
Tone Siv Keiserås Kronberg: tonsensu-
peronsdag@gmail.com 

Superkidz 
Superkidz er et kor for barn fra 1. til 4. 
klasse. Vi møtes i kirken hver onsdag, 
kl. 17.30- 18.15. Her er sang og lek i 
fokus. Koret synger på noen av kirkens 
arrangementer for barn i løpet av året. 
Kontakt: Tone Siv Keiserås Kronberg:  
tonsensuperonsdag@gmail.com

Tween Sing 
Tween Sing er et tilbud for 5.-7. klasse. 
Liker du å synge, gjøre dramaleker og 
være kreativ? Da er TweenSing noe 
for deg! TweenSing møtes hver onsdag 
kl.18.30-20.00 i Tonsen kirke (vi følger 
skoleruta). Kontakt: Hanna Nydal: 
tonsensuperonsdag@gmail.com

 

Fellesskapsmåltid og  
keltisk kveldsbønn

For 50 kroner får du et 
enkelt suppemåltid kl. 
kl. 17.00 i store menig-
hetssal: 2. november,   
14. desember,  

11. januar og 8. februar. kl. 17.00 
Samlingen avsluttes med keltisk kvelds- 
bønn i kirkerommet. 

Onsdagstreff 
Et formiddagstreff for voksne i lille 
menighetssal annenhver onsdag  
kl. 11.30-13.30. Program, bevertning, 
andakt, sang og utlodning. 
Kontakt: diakon Ieva Folmo 
Telefon 481 53 164 
E-post: if962@kirken.no 

27. oktober: Sang ved Hanna Nydal, 
musiker og trosopplæringsmedarbeider 
i Tonsen. 
17. november: Ole Johan Beck  
forteller om sitt arbeid som spesial-
prest for inkluderende kirkeliv i Oslo 
bispedømme.
8. desember: Adventstreff med vår 
organist Daniel Solyom og Ieva Folmo.
19. januar: Vi får besøk av Anne-Lise 
Skjæveland, seniorveileder i Bjerke 
bydel.
2. februar: Sverre Vik fra Misjons-
alliansen forteller om Tonsen menig-
hets misjonsprosjekt i Vietnam.

 
Arbeidsgruppa.  

Tonsenmessa 
Mellom kl. 11.00 og 14.00 
samles vi  

i store menighetssal. Du er hjertelig  
velkommen med eller uten strikke-
pinner og sytråd, tollekniv eller høvel.  
Vi koser oss også med en kopp kaffe.  
Ta med matpakke.  
Datoer:  26. januar, 9. februar og  
23. februar 

For barn

For voksne

Tonsenbladet

14



Vipps din gave 
Husk at du kan gi en gave med 
vipps. Søk etter Tonsen kirke eller 
legg inn vippsnummeret 13096. 
Legg inn beløpet og skriv hva du gir 
til. Takk for gaven!

Julaften kl. 14.30 og kl. 16.00 
Gudstjenester ved prest Øyvind 
Ådnøy Remmen og organist Daniel 
Solyom

1. juledag kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Maria Paulsen Skjerdingstad og 
organist Daniel Solyom 

Velkommen til julehøytid  
i Tonsen kirke

2. juledag kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste ved sokneprest 
Maria Paulsen Skjerdingstad og 
organist Daniel Solyom. Juletregang 
og kirkekaffe 

2. januar kl 11.00  
Gudstjeneste ved prest Øyvind 
Ådnøy Remmen

jul er stor høytid i kirken. vi feirer 
det under at Gud kom til jorden 
som et lite menneskebarn, født 
i en stall og verden ble forandret 
for alltid. I julen feirer vi at jesus 
er verdens lys – som er sterkere 
enn alt mørke. vi feirer at han er 
livet – som er sterkere enn all død. 
Og vi feirer at han er visdommen – 
sterkere enn all ondskap.

Ofringer fra 20. juni  
til 12. september 

Barnearbeidet i Tonsen  .......  kr 3 430 
Diakoni i Tonsen .................  kr 4 760
Misjonsprosjektet ................  kr   2 480
Ungdomsarbeidet i Tonsen ..  kr   21 720
Menighetsarbeidet  ..............  kr 26 062

--------------------------------------------------

I alt takkes det for .............  kr   58 452

Søndag 9. januar kl. 16.00-17.30 

Barnas juletrefest
 
Det blir sang, saft, kaker og kaffe,
juletregang, klementiner, god stemning,
nye venner, gamle venner, unge og  
gamle sammen. Ta med deg barna,  
eller kanskje barnebarna og opplev  
den gode gamle juletrefesten  
i Tonsen kirke!

Med forbehold om korona- 
situasjonen, se  
www.tonsenkirke.no
Ved spørsmål, kontakt
or986@kirken.no 

Velkommen!

TTN
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Tonsenbladet utgis av Tonsen menig-
hetsråd og deles ut gratis til alle hus-
stander i menigheten fire ganger i året. 
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nettside www.kirken.no/tonsen
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Ta kontakt dersom du ønsker forbønn 
eller samtale om livet og troen. Du kan 
kontakte kontoret på tlf. 23 62 93 30, 
eller direkte med en av våre prester 
eller diakonen (kontaktinformasjon 
finner	du	på	side	2).	

Ønsker du sam-
tale eller forbønn?
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Menighetens 
givertjeneste
Mange støtter menighetsarbeidet ved 
å delta i vår givertjeneste – vil du 
også være med?  
 Du kan enten gi et enkeltbeløp pr. 
år	eller	spre	det	over	flere	innbetalin-
ger. Du bestemmer selv hvor mye du 
vil gi, hvor ofte du vil gi og du kan 
variere beløpet akkurat som du selv 
ønsker. Du kan selvfølgelig også øre- 
merke din gave – f.eks. diakoni, kirke-
musikk eller lignende. 
 Gaver til menigheter i Den norske 
kirke gir rett til skattefritak (jf. Skatte- 
loven § 6-50).  Ta kontakt med menig-
hetskontoret på 23 62 93 30, eller på 
e-post post.tonsen@oslo.kirken.no. 
Takk for din støtte!

Annonsere i  
Tonsenbladet? 
Kontakt menighetskontoret, telefon  
23 62 93 30 for å få annonsepriser og 
annonseformater. E-post: post.tonsen.
oslo@kirken.no

Tekst og foto Ingrid Hernes

Det var ikke lagt opp til impulskjøp, 
dette var utlevering av allerede bestilte 
varer. Noen få hadde med litt ekstra til 
folk som kunne la seg friste der og da, 
men det var unntak fra regelen. 

Kundene forhåndsbestiller
REKO-ringen er en enkel salgskanal 
hvor kundene kan handle direkte fra 
lokale matprodusenter, mens produ-
sentene på sin side kan annonsere og 
selge varer fra egen produksjon via 
ringens felles gruppeside. Kundene 
forhåndsbestiller varer via ringens 
felles Facebook-side. Varene leveres ut 
av produsenten på ringens annonserte 
utleveringssted, dato og klokkeslett.
 REKO betyr REttferdig KOnsum, 
og er et handelsfenomen grunnlagt i 
Finland i 2013. Den første REKO-ring 
i Norge ble etablert i 2017, og i oktober 
2020 var det 120 ringer spredt rundt i 
landet, med over 500 000 kunder og 
500 produsenter.

REKO-ringen på  
Linderud gård 

REKO-ringen, avdeling Bjerke har hatt 
utlevering av varer siden oktober 2019. 
Varene leveres ut en dag hver måned 
på Linderud gård.

Har grisene det godt?
For å være kunde må man altså være på 
Facebook. Når man har meldt seg inn i 
gruppen, får man informasjon om neste 
utleveringsdag og annonser fra de ulike 
leverandørene. Og her er det mye som 
kan friste: Grønnsaker, honning, egg, 
kjøtt og skalldyr. Forskjellige lefser, 
brød og kaker, pølser og kjøttkaker og 
diverse cateringmat som gryteretter fra 
forskjellig tradisjoner, vårruller, grill-
spyd og mye, mye mer. Eller kanskje 
en god saueskinnsfell? Her får man 
også informasjon om hvor og hvordan 
varene er produsert, og om hvor godt 
høner og griser har det der de vandrer 
fritt omkring i godt miljø.
 Dette er et godt og sjarmerende 
tilbud til alle som er glad i god og 
sunn mat og et godt miljø! For mer 
informasjon, sjekk ut Facebook-siden 
til REKO Bjerke.

Da jeg kom til ærverdige Linderud gård en kveld i juni, møtte jeg 
fornøyde kunder med papirbæreposer som tydeligvis inneholdt 
mange godbiter, med store brett med brune egg og en veldig god 
stemning. Her sto produsentene med sine biler og ventet med 
sine flotte varer. Dette var REKO-ringen, avdeling Bjerke.

Tonsenbladet
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Årvoll Tannhelse består av erfarne tannleger, spesialister og tannpleier 
som kan hjelpe deg på dagen ved behov for akutt tannbehandling. 
Vi har bred erfaring innen tannhelse med moderne metoder og utstyr.
Vi tilbyr kosmetisk regulering for voksne. Gratis konsultasjon!
Gratis parkering og 
gode kollektivforbindelser 
i hele Oslo.

Åpent: 
Alle dager 08-18
og alle helligdager
- ring for avtale

Årvollveien 17/19, 0590 Oslo
Tlf. 22 65 33 88
E-post: post@aarvolltannhelse.no

Velkommen til

 

Tonsenblader søker nye frivillige bladbærere for 
følgende rute: 

• Traverveien 5-19, 12-14 og 18-20: 84 blader
•	 Lunden 12: 40 blader
•	 Linderudveien 2-24 (kun like nr.): 96 blader
• Erich Mogensøns vei 14-24: 172 blader
• Johan Sverdrups vei: 50 blader
• Skogvollveien: 57 blader

Tonsenbladet kommer ut 4 ganger i året. Bladbærerne 
kan velge mellom å få sine blader levert hjem eller 
hente dem på menighetskontoret.

Har du mulighet til å ta en av disse rutene?  
Ta kontakt med kontoret i Tonsen kirke, tlf. 23 62 93 30, 
eller på e-post: post.tonsen.oslo@kirken.no.

Tonsenbladet trenger  
flere	bladbærere

Ved Deichmanske bibliotek Bjerke ovenfor Bjerkebanen
Tlf 22 63 00 26 / 968 28 798

Se vår rikholdige meny på: dragensrestaurant.no

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 
Ny inskripsjon til fast lav pris.   

Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing.  
Stor utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

NORSK KRISTEN TV-KANAL
Mye fin sang og musikk, gode samtaler og sunn forkynnelse

Velkommen som seer

WEB: KANAL10.NO • EMAIL: INFO@KANAL10.N0 • TELEFON: 47 77 50 77

KANAL
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LIVETS  GANG
Døpte:

Elea Bergli Brudberg
Telma Kaori Castberg Wake
Ellinor Nordbø-Bratholt
Ylva Johanne Buraas
Marcus Fredriksen Flikke
Ada Batalden Christensen
Hedda Wist
Anton Ofstad
Fabian Selboe Voss
Jonas Sakseid Alfsen
Peter Skjerdal Wang
Anna Ytterhaug Halvorsen
Oda Røyne Furberg
Mathias Opsal Fløttum
Elvin Strachan Lien
Hedda Søvikhagen  
Waadeland
Peter Whist Bjørklund
Mia Halvorsen Øien
Oline Antonie Skarpsno
Aksel Bjerre Braathen
Vegard Stormo Gjøtterud
 
 
 

Døde:

Sturla Einar Ramboe
Bjørg Inger Gundersen
Astrid Synnøve Dahl
Anne Katrine Ulveid 
Johannessen
Birthe Lillian Tåsåsen
Mari Aamli
Leif Leknes
Torbjørn Einar Johansen
Jan Trygve Olaf Røstad
Edith Hansen
Egil Fossum
Jørgen Aasen
Leif Johan Olsen
Torill Johansen
Kari Ida Snarvold
Knut Skarvang
Klara Pernille Delsom
Gro Leine
Ole Gunnar Sem
Inger Marie Myrann
Elise Sørli
Arne Svein Jul Bekken
Arne Johan Rustad
Per Steinar Andersen
Liv Irene Rødsten
Grethe Laursen Kaspersen

Tonsenhagen 
Velhus

Selvbyggerveien 102 B
Møte- og selskapslokaler

for de fleste behov.
Tlf. 22 65 81 69

Tirs. og ons. kl 11–14.30
Tirs. også kl 1800–2000

Selskapslokale 
Øvre Disen velhus

Østreheimsveien 3B
 

 Kjøkken til disposisjon
Se bilder på 

www.ovredisen.no
Bestilling: 

utleie@ovredisen.no 

Akupunktur og 
cupping

 
 Akupunktør Marit von 

Ahnen, Akupunktør 
NAFO 

Linderud Senter 
Telefon 909 86 629 

for timebestilling

Dåpen er et stort øyeblikk 
i livet, både for den som 
blir døpt, for familien og 
fadderne. Dåpen er Guds 
gave til oss, et synlig tegn 
på Guds kjærlighet, og 
at den døpte er en del av 
kirken.

Ta kontakt med en av prestene hvis du lurer mer på hva dåp  
er, og hvordan det kan legges til rette for dåp på en god måte 
for deg og barnet ditt.  

Avtale om dåp kan gjøres elektronisk via minkirkeside.no/oslo 
eller direkte med Kirketorget på e- post: kirke-torget.oslo@
kirken.no eller telefon 23 62 90 09.

Velkommen til dåp i Tonsen kirke 
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Levér gjerne lysstumper  
til kirken for gjenbruk

Rester av stearinlys tas imot og kan leveres på  
menighetskontoret eller legges i en kasse i våpenhuset. 

Stearinlys-restene leveres videre til NMS og Knausen  
Lys støperi for gjenbruk til nye håndlagde gjennom- 

fargede stearinlys.

Sjekk gjerne ut menighetens nettside for 
mer informasjon: www. tonsenkirke.no

Velkommen  
til massasje

Hvile for kropp og sjel.
Gavekort

Erfaring i 15 år
Anna Rogstadsvei 43A 

Heidi Gabrielsen
Mobil: 464 70 890 
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På grunn av korona-
situasjonen kan det bli 
endringer i det oppsatte 
programmet. Følg med på 
menighetens hjemmeside.  

 
November

Søndag 7. november kl 11
Allehelgensdag 
Gudstjeneste ved Øyvind 
Ådnøy Remmen og Maria 
Paulsen Skjerdingstad 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.  
Søndagsskole 
Prekentekst: Matteus 5, 13-16
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 7. november kl 18 
Allehelgensdag
Minnegudstjeneste ved Øyvind 
Ådnøy Remmen, Ieva  
Folmo og Maria Paulsen 
Skjerdingstad. Kirkekaffe 

Søndag 14. november kl 11 
25. søndag i treenighetstiden 
Jazzmesse ved Magnus Strand 
og Daniel Solyom 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe
Preken tekst: Matteus 14,22-34 
Offer til Menighetens arbeid  

Søndag 21. november kl 11 
Domssøndagen/ Kristi 
kongedag 
Gudstjeneste ved Maria  
Paulsen Skjerdingstad og 
Daniel Solyom 
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe 
Prekentekst: Matteus 25, 1-13 
Offer til Kirkens SOS 

Søndag 28. november kl 11 
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste ved 
Magnus Strand, Mats 
Alschohani Garte, Rut- Elise 
Berg Løwer og Mikael 
Bohgard. Lys våken. Nattverd. 
Kirkekaffe.

 Kirkekalender

Kirkeskyss: På grunn av koronasituasjonen er tilbudet om kirkeskyss for tiden avlyst. 

Prekentekst: Matteus 21,10-17
Offer til menighetens barne-
arbeid 

Desember

Søndag 5. desember kl 11 
2. søndag i advent 
Gudstjeneste ved Maria  
Paulsen Skjerdingstad og 
Daniel Solyom 
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe. 
Søndagsskole
Prekentekst: Johannes 16, 
21-24 
Offer til menighetens misjons-
prosjekt 

Søndag 12. desember kl 11 
3. søndag i advent 
Ung messe ved Øyvind Ådnøy 
Remmen, Mats Alschohani 
Garte, Rut- Elise Berg Løwer 
og Daniel Solyom.  
Presentasjon	av	konfirmanter	
2022. TonSing deltar. Nattverd.  
Kirkekaffe.
Prekentekst: Johannes 5, 31-36
Offer til menighetens ung-
domsarbeid. 

Søndag 19. desember kl 11 
4. søndag i advent 
Gudstjeneste ved Magnus 
Strand og Åge Johansen  
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 
Prekentekst. Matteus 1, 18-25 
Offer til KIA 

Julaften 24. desember  
kl 14.30 og kl 16
Gudstjenester ved Øyvind 
Ådnøy Remmen og Daniel 
Solyom 
Prekentekst: Lukas 2, 1-20
Offer til Kirkens bymisjon  

Juledag 25. desember kl 11 
Høytidsgudstjeneste ved Maria 
Paulsen Skjerdingstad og 
Daniel Solyom
Dåp. Nattverd. 
Prekentekst: Johannes 1, 1-14
Offer til menighetens arbeid 

2. juledag 26. desember kl 18
Kveldsgudstjeneste ved Maria 
Paulsen Skjerdingstad og 
Daniel Solyom. 
Nattverd. Juletregang. 
Kirkekaffe 
Prekentekst: Johannes 16, 1-4a 
Offer til Stefanusalliansen 

Januar

Søndag 2. januar kl 11 
Kristi åpenbaringsdag 
Gudstjeneste ved Øyvind 
Ådnøy Remmen 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 
Prekentekst: Johannes 12, 
42-47 

Søndag 9. januar kl 11 
2. søndag i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste ved Øyvind 

Ådnøy Remmen 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 
Prekentekst: Johannes 1, 29-34 

Søndag 16. januar kl 11 
3. søndag i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste ved Maria 
Paulsen Skjerdingstad 
Dåp- nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe 
Prekentekst: Johannes 1, 15-18 
Onsdag 19. januar kl 19 
Bønneuka for kristen enhet 
Økumenisk gudstjeneste i 
Lunden kloster. Medvirkende 
fra Lunden kloster og Tonsen 
kirke. Predikant: biskop Kari 
Veiteberg  
Kirkekaffe. 

Søndag 23. januar kl 11 
4. søndag i åpenbaringstiden 
Gudstjeneste ved Ole Johan 
Beck
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
Prekentekst: Lukas 13, 10-17 

Søndag 30. januar kl 11 
5. søndag i åpenbaringstiden
Festgudstjeneste. Denne søn-
dagen feirer vi frivilligheten og 
fellesskapet. 
Nattverd. Menighetsråd og stab 
inviterer til kirkekaffefest for 
alle etter gudstjenesten
Prekentekst: Johannes 5, 1-15
Offer til menighetens arbeid 
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TONSEN MENIGHET
DIAKONATET

Tonsenmessa

Støtt omsorgs- 
arbeidet i ditt 
nærmiljø www.tonsenkirke.no 

Lotteriansvarlig: Sokneprest Maria Paulsen Skjerdingstad, Tonsen menighet | Besøksadresse: Traverveien 16, Oslo Postadresse: Postboks 28 Årvoll, 0515 Oslo 
 Telefon 23 62 93 30 | post.tonsen.oslo@kirken.no | www.tonsenkirke.no

fijgLørdag 13. november kl. 11.00-16.00
 

Det blir mulighet i år også å kjøpe julegaver til familie og venner  
på Tonsenmessa. For å ivareta den enkelte som kommer,  

blir det bare sluppet inn 10-15 personer av gangen i store menighetssal.  

 

På grunn av smittesituasjonen blir Tonsenmessa noe  
annerledes – digitalt loddsalg på forhånd og andre  
restriksjoner på Tonsenmessa lørdag 13. november

ghPå Tonsenmessa har vi betalingsterminal og 542510

Loddene kjøpes og betales via VIPPS 542510, 10 kroner pr. lodd. Viktig: Skriv ditt telefon- 
nummer i meldingsfeltet ved bruk av VIPPS, slik at vi kan kontakte deg hvis du vinner.  
Om du ønsker lodd i barnelotteriet spesielt, må du skrive «barn» i tillegg til telefon- 

nummeret i meldingsfeltet.  
Trekning av gevinstene skjer før messa åpner, slik at gevinstene kan hentes 13. november i kirken. 

 
Da kan du enten betale med VIPPS eller kontanter.

hPå Tonsenmessa finner du blant annet:   
naboen | julegaver | håndarbeid | småkaker   
syltetøy | kakestykker | husflidsprodukter   

  

Digitalt loddsalg fra 1. oktober til 9. november  

Utvalgte bruktgjenstander  | malerier

Loddsalg på kirkekaffen: 3. oktober | 10. oktober | 24. oktober | 7. november

Tonsen menighet på internett: tonsenkirke.no         Følg oss på Facebook


