
FESTGUDSTJENESTE FOR FRIVILLIGHET:      
Søndag 24. februar kl 11-13 Skal vi feire frivilligheten i menigheten vår. velkommen 
til feSt!          
TUA PRESENTERER:           
tua (tonSen kirkeS ugdomSarbeid) inviterer til en ungdomSkveld én gang i halvåret. i 
høSt preSenterte de “åpen Scene” hvor alle kunne bidra. nå inviterer tua til en ny kveld 
torSdag 17. marS kl 18:30! dette vil du ikke gå glipp av!
FASTEAKSJONEN:         
Søndag 13. marS er det faSteakSjon - kirkenS nødhjelp innSamlingSakSjon. vi møteS 
etter gudStjeneSten og går med bøSSer i nærområdet. møt opp!    
UNG MESSE OG MUSIKAL:       
Søndag 12. juni kl 11 er det ung meSSe i kirken. tenSing fremfører Smakebiter fra 
åretS muSikal og ungdommer er med og preger gudStjeneSten.  Senere på kvelden viSer 
de frem Sin årlige muSikal kl 19. velkommen til et Spektakulert Show!
KONFIRMASJON:        
det er fortSatt mulig å melde Seg på til konfirmaSjon i tonSen kirke.   
ta kontakt med kateket på e-poSt: ha676@kirken.no
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Spørsmål? Kontakt Tonsen kirke. Telefon: 23 62 93 30
epost: post.tonsen.oslo@kirken.no, eller se www.tonsenkirke.no

Strever du med tunge tanker? Har du vært 
gjennom en krise? Eller kanskje du bare lurer 
på noe? De ansatte i Tonsen kirke har  
taushetsplikt og lytter gjerne til deg.  
Kom innom eller ta kontakt:

Kapellan: Øystein Mathisen 
 tlf: 23 62 93 36

Kateket: Helga Marie Abrahamsen  
tlf: 23 62 93 37

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Denne brosjyren går ut til alle døpte ungdom som hører til  
Tonsen menighet. Ved dåpen lovet foreldre, faddere og menigheten 
å stille opp for deg. Tonsen menighet vil tilby gode og trygge  
aktiviteter for barn og ungdom! Her får du en liten oversikt over 
hva vi tilbyr denne våren. Vi håper noe kan passe for nettopp deg!                                                     

Velkommen til Tonsen kirke!

UNGDOM
I TONSEN KIRKE

Lik oss på facebook



    TONSEN TEN SING 
    VÅREN 2016

ten Sing er tonSen kirkeS hovedtilbud til ungdom mellom 13 og 18 år! 
vårt hovedproSjekt i vårSemeSteret er den årlige muSikalen. i tillegg deltar vi på 
flere arrangementer. vi kan tilby aktiviteter Som kor, mini-kor for SoliSter, film og 
media, band, drama, danS, lyd- og lySgruppe og praktiSk gruppe.  
vi er mange ungdommer og ledere Som møteS hver torSdag kl 18:30-21! ten Sing er 
åpent for alle. vi har fokuS på å bygge et godt og trygt miljø hvor alle kan være Seg 
Selv, og utvikle Seg Som hele menneSker.  vi gleder oSS til å Se deg!

ten Sing er:

UNGT ANSVAR  
VOKSENT NÆRVÆR

WWW.TONSENKIRKE.NO
WWW.KFUK-KFUM.NO
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KONFIRMASJON 2016 - 10. & 11. SEPTEMBER
uanSett om du tror, tviler eller bare er nySgjerrig er du velkommen Som konfirmant i  
tonSen kirke. vi har to varianter du kan velge mellom: 
• KRIK - for deg Som er intereSSert i idrett, Sport 

og friluftSliv. 
• TEN SING - for deg Som vil Synge, danSe, Spille 

SkueSpill, band, teknikk og media. 
det er fortSatt mulig å melde Seg på til konfirmaSjon. 
ta kontakt med kateket på 
e-poSt: ha676@kirken.no

tonSen kirkeS tilbud til barn og ungdom beStår av ulike grupper Som møteS jevnlig  
gjennom hele året og til Større enkeltarrangementer. våre aktiviteter er åpne for alle 
og er drevet av frivillige og anSatte i kirken. vi ønSker å tilby gode 
felleSkap for barn og ungdom hvor de kan utvikle Seg Som hele  
menneSker.  i kirken er det plaSS til tro og tvil, lek og moro, og de 

Store SpørSmål.

velkommen innom!

AKTIVITETSTILBUD I TONSEN KIRKE

    LEDERKURS OG TUA 
tonSen kirke har Sitt eget lederkurS for ungdom fra 
15 år. lederkurSet gir deg lederkompetanSe og prak-
tiSk erfaring. kurSet beStår av kurSkvelder og prakSiS i 
menighetenS eget barne- og ungdomSarbeid.
Se egen broSjyre for mer info! 

tonSen kikrkeS ungdomSarbeid (tua) er en egen 
ledergjeng for alle Som går på lederkurS, har gått lederkurS eller har lederoppgaver i 
tonSen. dette er et viktig nettverk hvor vi jobber Sammen for å bruke våre lederreSSurSer 
på beSt mulig måte inn i barne- og ungdomSarbeidet i tonSen. vi SamleS av og til for å få 
eget påfyll, henge, leke, dra på turer og mye mer.  

for mer info, ta kontakt med jonaS kilmork vemøy - e-poSt: jv479@kirken.no
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TUA PRESENTERER

én gang i halvåret arrangerer tua en egen kveld 
for ungdommer. her kan alt Skje og det er Stor 
variaSjon fra gang til gang. det blir god Stemning 
og mye SoSialt. i høSt preSenterte tua “åpen Scene” 
hvor ungdom kunne viSe frem ulike, varierte og 
Skjulte  talenter. denne våren inviterer tua til ny 
kveld torSdag 17.marS.
dette vil du ikke gå glipp av!


