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2017 ble for menigheten og staben preget av at det 
var jubileum for reformasjonen. I 2017 var det 500 
år siden Luther slo opp sine tester på kirkedøren 
i Wittenberg. Hans protest mot moderkirken ble 
starten for vår lutherske kirke. I Tonsen menighet 
ble dette markert med 4 temagudstjenester hvor 
Nåden, Skaperverket, Frelsen og Mennesket var te-
maer. Også årets undervisningsrekke i oktober hadde 
reformasjonen som tema, og ble avsluttet med en 
reformasjonsgudstjeneste på jubileumsdagen for 
reformasjonen den 31.10.17. Samtidig får vi i det 
etablerte samarbeidet med våre søstre i Lunden Klos-
ter erfare at vi har noe å tilføre hverandre på tvers av 
kirkesamfunnene, og har også i året som gikk hatt 
gleden av å feire gudstjeneste hos hverandre.

I menighetsrådet har vi etter to år med Anne 
Kristine Norum som stødig leder av rådet fått øn-
ske henne lykke til videre. Hun har flyttet ut av 
menigheten og sluttet derfor i vervet den 1.11.17.  
Som ny leder er jeg glad for å ha med meg Ingvild 
Nordberg Iversen som nestleder. Menighetens ar-
beid har nok ikke merket så mye til endringene, og 
arbeidet i de ulike utvalgene har vært omfattende 
og godt gjennomført. Mange ting er videreført, og 
noen nye arrangementer har kommet til. Til sammen 
er det ikke lite som skjer i løpet av et år: -Babysang, 
Diakoniutvalget, Fellesskapsmåltid, Misjonsgruppa, 
Onsdagstreff, 7.Oslo (Speidern), Superkidz, Tonsen-
bladet, Superonsdag, Loppemarked, Søndagsskolen, 
Tonsenmessa, Tweensing, Kirkevertene, Givertjenes-
tekomitéen, Bladbærerne, Utvalg for internasjonal 
kontakt, Medliturgene, Kirketjenerne, TonSing, 
Kammerkoret, Kirkekaffekomiteen, Vedlikeholds-
utvalget, Kirkeskyss, Trosopplæringsutvalget, Leder-
kurs, Besøkstjenesten, «Stille dag», Kursarrangøre-
ne, Musikkutvalget, Rom-gruppa, Konfirmantene, 
Økernbråten barnehage og sikkert enda flere. 

Du kan lese mer om mye av det som har foregått 
og foregår i Tonsen menighet videre i årsmeldingen. 
Du finner også oversikt over ansatte og menighets-
råd, antall døpte og konfirmanter, hvor mange som 

er viet i og begravet fra Tonsen kirke, samt litt om 
planarbeid og økonomi. I året som gikk kan vi glede 
oss over fortsatt stabil deltagelse på gudstjenestene, 
og et rikholdig barne og-ungdomsarbeid. Økono-
misk har vi som tidligere et stramt budsjett hvor 
lønn og personalutgifter naturlig går foran drift og 
investeringer. Det er fortsatt muligheten til å bruke 
sparepenger som gjør at det ikke reduseres i aktivi-
teten. De siste årenes satsing på givertjenesten har 
gitt flere faste givere, og vi ser at dette er muligheten 
for å få økte, stabile inntekter. 

Når du leser, håper jeg du tenker over hvor mye 
godt samarbeid mellom ansatte, valgte og frivillige 
som ligger bak det som er beskrevet. Tonsen menig-
het har slagordet “Tro, tjeneste og trivsel i Tonsen”.  
Årsmeldingen oppsummerer godt det arbeidet som 
gjøres for at alle i menigheten skal få mulighet til å 
få erfaringer som nærer troen, utfordrer til tjeneste 
og gir et fellesskap å trives i. Årsmeldingen viser at 
dette ikke bare er ord på et papir, men at det hver 
eneste dag arbeides for at ordene skal bli virkelighet.

Vennlig hilsen  
Anne Westermoen 

menighetsrådsleder

1
      INNLEDNING TIL ÅRET 2017

2017



4

2
           MENIGHETSRÅDET (MR)

Rådets sammensetning f.o.m. 01. 11. 2015 t.o.m. 31. 10. 2019:

Anne Kristine Norum leder i menighetsrådet (MR), 1.vara til Kirkelig fellesråd i Oslo
     (FR), prostirådsrepresentant (PR), arbeidsutvalget (AU)
     (t.o.m. 31.10.17, flyttet og gikk med det ut av menighetsrådet)
Anne Westermoen  Nestleder i MR, 2.vara til FR, AU, loppekomiteen (LK)
     (leder f.o.m. 01.11.17 samt 1.vara til FR, repr. i PR)
Amanda E. Gytrup  Trosopplæringsutvalget (TOU)
Torstein Winger  FR-representant, diakoniutvalget (DU)
Monica Helen Drage 
Nils Ola Sande  TOU, musikkutvalget
Ingvild Nordberg Iversen Økernbråten barnehage (SU), givertjenesten (GK)
     (f.o.m.01.11.17 fastmedlem, nestleder i MR)

Elisabeth Lunde Seland 2.vara, DU, kirkekaffeansvarlig (1.vara f.o.m. 01.11.17)
Inger Marie Astad  3.vara, DU (2.vara f.o.m. 01.11.17)
Jon Petter Hagen  4.vara, utvalg for internasjonal kontakt (3.vara f.o.m.01.11.17
Helge Kjølberg  5.vara, Tonsenbladets (TB) redaksjon (4.vara f.o.m. 01.11.17)

For øvrig møter:
Mari Wirgenes   sokneprest
Gry Gotaas Fredum  Daglig leder, AU, sekretær/saksforbereder for MR uten stemmerett, 
     SU, TB, GK, Tonsenmessekomiteen.
Øystein Mathisen   kapellan, personlig vara for sokneprest (f.o.m. 12.09.17)
Øyvind Ådnøy Remmen kapellan, personlig vara for sokneprest (t.o.m.11.09.17)
 
MR har hatt 9 møter. Det har vært avholdt årsmøte 14.05.17

I AU møter MR’s leder og nestleder, samt sokneprest og daglig leder. AU har hatt 10 møter i 2017. 
AU forbereder MR-møtene og treffer avgjørelser i mindre saker. AU er MR’s personalutvalg og 
økonomiutvalg. Møtereferater fra AU fremlegges for MR. MR er representert i de forskjellige 
utvalgene. 

Menighetens økonomi er en utfordring; inntek-
tene matcher ikke utgiftene. Kontoret har gjen-
nomført flere sparetiltak men det som vil monne 
er en radikal økning av antall faste givere.

Givertjenestekomiteen gjør et bra arbeid i så 
måte, men det er ikke lett å rekruttere nye givere. 
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           STABEN

Staben har i 2017 bestått av følgende personer

Mari Wirgenes   sokneprest
Øystein Mathisen  kapellan  (permisjon t.o.m. 11.09.17)
Øyvind Ådnøy Remmen   kapellan 
Espen Dahlgren Dokrød Vikarprest (50%) (01.05.-01.09.17)
Anne Brit Aasland  Seniorprest (50%) (t.o.m. 10.09.17)
Helga Marie Abrahamsen  kateket (permisjon)
Anders Meyer Fjeld  Kantor (70%) (t.o.m. 30.04.17) 
Sondre Pettersen  Organist (65%) (f.o.m. 01.09.17)
Marthe Haaland Wang Trosopplæringsmedarbeider (50%)
Ieva Folmo   Diakon (90%)*
Gry Gotaas Fredum  Daglig leder 
Gunhild Ettestøl   menighetssekretær (70%)
Eivind Frustøl  Trosopplæringsmedarbeider (80%)
Marianne Herman Brekken Kateketvikar (01.03. – 31.12.17)

Tone-Siv Keiserås Kronberg 10% barnekoordinator Superonsdag * 
Ingeborg Seim Grøvlen 10% ansv.voksenleder TonSing* 
Solveig Wang  10% dirigent i TonSing*              
Øyvind Skjerdal  10% musikalsk ansvarlig TonSing *
Ingeborg Stensby  10% renholder*

     (*menighetslønnet)

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

Kjernetallene for gudstjenesteliv og kirkelige 
handlinger er forholdsvis stabile sett over tid. Det 
gjelder tallet vi regner som gjennomsnittstallet på 
hovedgudstjenestene på søn- og helligdager: i 2013: 
150, i 2014: 150, i 2015: 155, i 2016: 155, i 2017: 
150 tilstede i snitt på 62 hovedgudstjenester på søn- 
og helligdager.  

Antall døpte i Tonsen kirke var 58 i 2017 (66 i 
2016). I tillegg er det mange som er bosatt i Tonsen, 
men som har dåp andre steder i landet; det var 56 
barn i år (i 2016: 53 barn).

I 2017 hadde vi 121 begravelser, i 2016 var det 
124. Av disse ble 13 (18 i 2016) holdt i vårt kirke-
rom. 

Vi hadde som tidligere få vielser i Tonsen kirke. 
Det var 4 i 2017, samt at prestene i tillegg hadde  
8 vielser i andre kirker.

Konfirmanttallet ligger på 53 i 2017 (60 i 2016).

 Det deltok 894 på skolegudstjenestene før jul i 
2017 (1285 i 2016). Dette er fordelt på Årvoll skole 
(en gudstjeneste), Tonsenhagen skole (to gudstjenes-
ter) og Linderud skole (en gudstjeneste). Disen skole 
hadde sin julegudstjeneste i Grefsen kirke.

Det deltok 748 på 4 adventsamlinger for barne-
hager (695 i 2016). 

I 2017 hadde vi 8 familiegudstjenester med et 
gjennomsnittlig oppmøte på 180. Det er det samme 
som i 2016. Det ble avholdt 2 gudstjenester på jul-
aften. Totalt deltok 736 (755 i 2016). 

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

Svært mange bidrar med ulønnede oppgaver i me-
nigheten; i år hadde vi 232 registrerte frivillige med-
arbeidere (240 i 2016). Disse gjør en viktig innsats 
blant annet innen distribusjon av menighetsblad, 
utvalgsarbeid, loppemarked, menighetens julemesse, 
gudstjenestegjennomføringen, diakoni, barne- og 
ungdomsarbeid, sang og musikk, osv.
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Virksomhetsplan 
MR har videreført arbeidet med årlige virksomhets-
planer. Planen er lagt opp slik at hvert av MR’s utvalg 
får ansvar for å utarbeide en plan som definerer et 
hovedmål, et delmål samt en oversikt over de tiltak 
som ønskes gjennomført.

Planen slår fast den overordnede målsetningen 
for menigheten:

Tro, Tjeneste og Trivsel i Tonsen
Planen gjennomgås årlig, og ved å se på målformu-
leringene kan vi finne ut hva vi ønsker å prioritere. 
Dette er en viktig del av MR’s 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 MR, under-
utvalg og stab, og forhåpentligvis også for stadig flere 
i menigheten! MR og stab har hatt en hel arbeidsdag 
i høstsemesteret, hvor også utvalgsmedlemmene var 
med. I tillegg har staben en egen planleggingsdag 
pr. semester.

Planen fokuserer spesielt på følgende økonomisk 
prioriterte områder:
• menighetens diakonale arbeid
• kor- og musikalsk virksomhet
• barne- og ungdomsarbeidet
og følgende høyt prioriterte områder i form av 
arbeidsinnsats:
• gudstjenestene
• å nå alle døpte fra 0 til 18 år gjennom vårt 
trosopplæringsarbeid
• hjelpe mennesker til å finne sin plass i trivsel 
og tjeneste i Tonsen

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

Menighetens årsmøte 
14.05.17
Det var 53 personer til stede på møtet, hvorav 6 
fra MR og 6 fra staben. Møtet har vært annonsert i  

nr. 1 (utgivelse i uke 2) og i nr. 2 (utgivelse i uke 14) 
av Tonsenbladet,

og vært bekjentgjort på kunngjøringene i guds-
tjenestene  f.o.m. 19.03.17, samt i menighetens virk-
somhetsplan som har vært tilgjengelig i våpenhuset  
fra midten av januar.

Menighetsrådets leder, Anne Kristine Norum, 
ønsket velkommen til møtet og informerte om møtets 
innhold. Det var gjennomgang av årsmeldingen for 
2016 v/Norum og driftsregnskap for 2016 v/ Ingvild 
Nordberg Iversen.

Årsmeldingen for 2016
Årsmeldingen ble vedtatt av MR 
15.03.17 (sak MR 05/03/2017) og har 
ligget tilgjengelig i våpenhuset samt på 
menighetens nettside. Norum hadde laget en kort-
fattet powerpoint-presentasjon av årsmeldingen som 
hun brukte i sin gjennomgang. Diakon, daglig leder 
og menighetssekretær bidro med ekstra opplysninger 
på enkelte punkt.

Revidert regnskap for 2016
Regnskapet var godkjent av MR og signert av menig-
hetsrådets leder og daglig leder.  Revisjonsberetnin-
gen forelå ikke til møtet. Det kunngjøres når denne 
foreligger. 

Iversen gjennomgikk regnskapet i grove trekk, og 
la vekt på de store utgiftene (spesielt lønnsforplik-
telsene) og inntektene (offer, loppemarked, Tonsen-
messe, givertjeneste o.a.) og litt om de økonomiske 
utfordringene man står overfor.

Prostirådet 2017
MR har vært representert i prostirådet ved leder 
Anne Kristine Norum fram til hun fratrådte i okto-
ber. Rådet består av prost, prostiforvalter, medlem-
mer fra menighetsrådene ( i hovedsak ledere) og en 
representant for de ansatte. Rådet er et samarbeids-
organ og har ikke vedtaksmyndighet. Rådet har i 
2017 vært preget av at det har vært avskjed med 

FRA VIRKSOMHETEN
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tidligere prost og ansettelse av ny. Det har derfor 
ikke vært møter i høstsemesteret. Første møte med 
den nye prosten er satt opp til 6.2.2018

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

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

Marit R. Alterhaug har i 2017 jobbet 80% Olinn 
Levy har vært sykmeldt. Vi hadde på vårparten to  
vikarer inne, men i høst har Aranshi Abrahale  
Tevelde vikariert i 40% for Marit og Marit  har  
vikariert for Olinn.

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) har be-
stått av følgende: Ingvild Nordberg Iversen (MR), 
Helga Glendrange (oppnevnt av eierrepresentant)2 
representanter fra foresatte, Marit Rode Alterhaug  
(ansatt representant), Mona Høgnes (styrer) 
og Gry G. Fredum (daglig leder). Det har vært  
avholdt fire S.U. møter

 I 2016 ble barnehagen oppgradert ute med nytt 
gummiert underlag. Det ble inngått avtale med Ak-
tiv Areal AS om kontroll av uteområde, og påpekte 
feil er nå utbedret ved dugnad og asfalteringsfirma 
(minske høyden under porten).

Personalet har deltatt på brannøvelse og første-
hjelpskurs. Det har vært felles personalmøte med 
4 andre private barnehager i bydelen hvor den nye 
rammeplanen var i fokus. Vi har også i år deltatt på 
kurs på Østlandske lærerstevne.

Barnegruppa har vært forholdvis stabil, et barn 
flyttet og vi tok inn to nye. Alle over tre år fikk vært 
på svømming. 6 førskolebarn var med til Vangen 
leirskole sammen med Marit og Hilde. Foreldrene 
betaler 800 kr for to døgn med full pensjon og dyk-
tige pedagoger. Barna fikk være med på natursti, 
kanopadling, ridning, dagstur med hest og vogn og 
nærkontakt med dyra på Vangen. 

Ellers viste noen av de eldste barna en stor inter-
esse for dinosaurer, noe som smittet over på flere, 
og temaet ble avsluttet med en spennende tur til 
Reptilsenteret, flere tok turen igjen med familien.

Denne høsten fikk vi igjen reist og plukket pote-
ter, denne gangen på Kongsgården. Neste år blir det 
kanskje fra egen parsell i skolehagen.

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

Loppemarkedet 
12. og 13. mai
Loppemarkedet er så mye mer enn den økonomiske 
gevinsten! Det er en opplevelse av samhold, humor, 
innsatsvilje, svette, støv og slit! Hjertelig takk til alle 
de ca 180 frivillige som bidro! Og selvfølgelig er vi 
meget takknemlige for et solid bidrag til menighe-
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tens arbeid; kr. 193.723,- brutto (2016: 194.198,–) 
– et strålende resultat!! Inntektene fra loppemarke-
det går uavkortet til arbeidet blant barne og unge i 
Tonsen. Perioden med henting, sortering og salg var 
fremdeles bare 10 dager, og det gikk bra!

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

Bibelgrupper
Det er mellom 8 og 10 bibelgrupper i Tonsen me-
nighet. Gruppene er satt i gang på eget initiativ av 
medlemmer i menigheten, og er helt selvdrevne.

Givertjeneste
Målet for givertjenestekomiteen har vært å vitalisere 
en noe sovende givertjeneste som menigheten har 
hatt i mange år. Målet for 2017 var å verve 250 giver; 
pr. 31.12.17 var det registrert 91 faste givere som i 
løpet av året har bidratt med kr. 227.672. 
Hjertelig takk!!
I 2017 hadde komiteen 3 møter der hovedpunktet 
alltid er rekrutteringsstrategi.
Barometeret i kirkerommet (som måler antall givere) 
følges opp i gudstjenestene gjennom året.
Komiteen har bestått av Ingvild Nordberg Iversen 
(MR), Astrid E. Petersson, Øyvind Å. Remmen og 
Gry G. Fredum.    
Eksempel:
250 givere som gir 200 kr i måneden det blir 
600 000 kroner i året.

Slik blir du fast giver i Tonsen menighet
Send en e-post til post.tonsen.oslo@kirken.no (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: Ton-
sen menighet. 

Dersom du ønsker det, kan du øremerke gaven 
din til «Diakoni» eller «Barn og unge».
Dersom du ønsker at det du gir skal innberettes til 
skatteetaten, slik at du får skattefradrag etter gjel-
dende regler, må du oppgi fødselsnummer til me-
nighetskontoret.

Gudstjenestelivet i Tonsen
Også i 2017 har Tonsen menighet kunnet glede seg 
over stabilt god oppslutning om gudstjenestene. 
Gudstjenesteforsamlingen i Tonsen består av men-
nesker i ulik alder, med ulike forutsetninger og na-
sjonaliteter. Menigheten er rik!

Gudstjenestelivet i Tonsen har fulgt gode tradisjo-
ner også i 2017 – samtidig som det har vært atskillig 
ekstraordinært siste året:

Året startet med kveldsgudstjeneste 1.januar med 
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påfølgende kirkekaffe og juletregang. Uken etter ble 
det markert at Den norske kirke har fått ny kirke-
ordning. Og 18. januar hadde menigheten sin år-
lige økumeniske gudstjeneste i Lunden kloster hvor 
bønneuken for kristen enhet markeres. 29. januar 
ble frivillighet og fellesskap feiret i gudstjeneste og 
kirkekaffe preget av små og store. 

Familiegudstjenestene har i stor grad hentet sitt 
innhold fra trosopplæringsplanens tiltak med blant 
annet følgende: 1-åringer til «Første-skritt» -guds-
tjeneste, 4-åringer med bokutdeling, Høsttakkefest, 
6-åringer til Skolestart-gudstjeneste, 8-åringer til 
Tårnagentgudstjeneste og 11-åringer til Lys-våken-
gudstjeneste. Konfirmantene har bidratt i fasteak-
sjonsgudstjeneste. Det har også i år vært karnevals-
gudstjeneste og familiegudstjeneste med påsketema.

I tillegg har menigheten invitert til Ung messe, 
samt regelmessige høymesser med tema hentet fra 
kirkeårets tekster.  I adventstiden har Tonsen kirke 
hatt besøk av 1606 barn og unge til adventsamlinger 
og skolegudstjenester.

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

Det har vært organistskifte dette året: Kantor 
Anders Fjeld Meyer ble takket av 30. april – og 
Sondre Pettersen ble innsatt til stillingen som orga-
nist 3.september. Begge har hatt evnen til å berike 
gudstjenestelivet på hver sin måte.

Prestebemanningen frem til september besto av 
vikarprest Anne Brit Aasland, kapellan Øyvind Rem-
men og sokneprest Mari Wirgenes. Fra september 
har menigheten kunnet glede seg over at kapellan 
Øystein Mathisen har vært på plass i gudstjenestene 
i Tonsen igjen. 

Reformasjonsmarkeringen dette året har 
gitt fem ekstra temagudstjenester:
27. august – Nåden alene
17. september – Skaperverket er ikke til salgs
15. oktober – Frelsen er ikke til salgs
19. november – Mennesker er ikke til salgs
31. oktober var det kveldsgudstjeneste på selve 
reformasjonsdagen.
Dette året har også hatt innarbeidede temagudstje-
nester som kveldsgudstjeneste med keltisk preg 

2. påskedag, diakoniens søndag, økumenisk gudstje-
neste med besøk av våre venner fra Lunden kloster, 
gudstjenestebesøk av Sing along, jazzmesse, allehel-
gensgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenester.

Også i år hadde kveldsgudstjenestene i 
fastetiden korte undervisningstema:
1.mars: Mari Wirgenes: 
Askeonsdag - og mitt møte med Flora Larsson
8. mars: Anne Britt Aasland: 
Mitt møte med den kristne kvinnebevegelsen
15. mars: Mari Wirgenes: 
Mitt møte med Hildegard von Bingen
22. mars: Øyvind Remmen: 
Mitt møte med Marie Monsen
29. mars: Anne Britt Aasland: 
Mitt møte med Martin Luther
5. april: Øyvind Remmen: 
Mitt møte med Jean Calvin

«En smak av retreat» 
– stille lørdager i Tonsen kirke
Retreatdagene 2017 var 25.mars med tema: «Mot» 
og 4. oktober med tema: «Speil».

En lørdag hvert halvår har det som tidligere vært 
en retreatdag i Tonsen kirkes lokaler med tidsramme  
kl.10-15.

Kurskvelder i Tonsen kirke 
2017
Høstens kurskvelder i Tonsen var onsdag 4. oktober 
og onsdag 18. oktober. Og så ble det hele toppet 
med en kveldsgudstjeneste på reformasjonsdagen 
tirsdag 31. oktober.
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Tema disse kveldene hadde impulser fra Luther 
og reformasjonsmarkeringen:

4. oktober: «Luther – samfunn og kirke» ved  
Øyvind Remmen. Kvelden ga oss kunnskap om 
Martin Luthers betydning for samfunn og kirke 
gjennom historien.

18. oktober: «Luther og jeg» ved Mari Wirgenes. 
Denne kvelden så vi nærmere på Martin Luthers 
troshistorie og hva den betyr for trosliv og kirkeliv 
i dag.

Det var ca 45 personer som deltok på disse kvel-
dene.

Også i år var det Chris Haugen, Hanne Pramm 
og Gunhild Ettestøl som hadde ansvar for praktisk 
tilrettelegging.

Feiring av frivilligheten 
Vi markerte frivilligheten på gudstjenesten 29. januar 
inspirert av teksten i 1. Kor 12 om menigheten som 

en kropp med ulike kroppsdeler som er avhengige av 
hverandre. Tonsen Tween Sing med dirigent Marthe 
Wang stod på strålende vis for mye av innholdet i 
gudstjenesten med sang og visualisering av bibeltek-
sten og dramatisering av søndagsskolen i Tonsen, 
Tonsenbladet og Håndarbeidsgruppa/Onsdagstreff. 
Fullt band og kammerkor løftet menighetssangen, og 
menighetsrådsleder Anne Kristine Norum holdt tak-
ketalen til de 30 gruppene av frivillige i menigheten. 
Det kom 178 på gudstjenesten, og 165 ble med inn 
til festkirkekaffe med kahoot-quiz.

Kirkeskyss til søndagens 
gudstjenester
6 frivillige sjåfører har, etter turnus, hatt kirkeskyss-
tjeneste på så mange som mulig av årets søndags-
gudstjenester. Dette gjør det mulig for de som ikke 
på egenhånd klarer å komme til gudstjeneste. Ord-
ningen blir gjort kjent via Tonsenbladet, nettsiden 
og i samtale med mulige brukere.
Koordineringsansvarlig er Halvard Holtane.
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6.1  Vedlikeholdsutvalget
I løpet av 2017 har utvalget, så langt det har latt seg 
gjøre, kartlagt menighetens eiendommer.
Støyproblematikken i store menighetssal er utredet.
Utvalget har bestått av Mari Mehlen, Kirsti Skulberg 
og Jonas Kilmork Vemøy.

6.2  Diakoniutvalget (DU) 
Medlemmer i diakoniutvalget (DU): Elisabeth Lun-
de Seland, Inger Marie Astad, Torstein Winger (alle 
MR), Kari Fadnes og diakon Ieva Folmo.
DU har hatt 6 møter i år.

Kontinuerlige arrangementer
Onsdagstreff er et formiddagstreff i lille menighets-
sal annenhver onsdag kl. 11:30 – 13:30 med pro-
gram, bevertning og andakt. I år har det vært 19 
samlinger.
Antall deltakere på samlingene har vært mellom 25 

og 45. Programholdere har vært både menighetens 
ansatte og frivillige, og for det meste gjester utenfra. 
Program: diverse kåserier med og uten lysbilder, sang 
og musikk, diktopplesning, besøk fra organisasjoner 
(Fransiskushjelpen, Kirkens Nødhjelp, Hørselshem-
medes Landsforbund), samt besøk fra Stovner politi-
stasjon (program om hvordan de eldre kan ta vare 
på egen trygghet) og forestillingen «Blomsterstøvet» 
ved Teater Vildenvei.
Kjøkkengruppa (3 frivillige medarbeidere, med leder 
Åshild Thoresen) har laget smørbrød, kaffe og te.  
2 frivillige sjåfører har hentet deltagere som har be-
hov for skyss. Diakon Ieva har ledet alle møtene.

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

Den 13. september reiste onsdagstreffet på sin 
årlige busstur sammen med Grefsen menighet. I år 
gikk turen til Blaafarveverket, med bl.a. historisk 
omvisning og besøk i årets kunstutstilling. Bussen 
var fullsatt, med 26 deltagere fra Tonsen og 24 fra 
Grefsen. Diakonene i Grefsen og Tonsen var reise-
ledere.

Besøkstjenesten har i år bestått av 8 frivillige. Noen 
har hatt faste besøkskontakter, som de besøker regel-
messig eller hjelper (følger til legen e.l.) De andre har 
av forskjellige årsaker ikke hatt fast besøkskontakt, 
men de er fortsatt en del av besøkstjenesten og har 
gått på besøk av og til. Diakonen har også gått på 
hjemmebesøk, noen ganger med natverd.

Også i år har besøkstjenesten benyttet seg av til-
budet til Nettverket for besøkstjenester i Oslo. 

I år har Nettverket invitert de frivillige fra alle 
besøksvirksomheter i Oslo til fire temakvelder, to 
pr. semester. Temakveldene tar opp temaer som er 
aktuelle for besøksvenner, og kjente og dyktige fag-
personer inviteres som programholdere. Flere av våre 
frivillige har deltatt på temakveldene og gitt gode 
tilbakemeldinger på disse.

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

RAPPORT FRA UTVALGENE FOR 2017
6
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Diakon Ieva har vært menighetenes representant 
i Nettverkets ressursgruppe siden august 2013. Res-
sursgruppen jobber hovedsakelig med å arrangere 
temakveldene og samlingene for ledere.

Andakter på institusjoner
Gjennom hele året har menigheten ved kapellan 
Øyvind Remmen holdt andakter på Økernhjemmet 
en fredag i måneden.

Her ble det også holdt månedlige andakter for 
Hovseterhjemmet frem til juni da de flyttet tilbake 
til deres nyoppussede sykehjem på Hovseter. Kapel-
lan Øyvind og diakon Ieva hadde ansvar for disse 
andaktene.

Samlingene holdes i sykehjemmets kapell. To av 
samlingene i år har vært med nattverd.

Forbønnstjenesten
Bønneemnene som blir lagt i kirkens bønnekasse, 
tas fortløpende opp på stabsmøter.

To frivillige har møttes til bønn i lille menighetssal 
annenhver mandag formiddag.

Håndarbeidsgruppen for Tonsenmessa, 
bestående av 11 frivillige, har holdt sine møter i lille 
menighetssal annenhver onsdag formiddag siden 
februar, med en pause i sommerferien. Mye flott 
håndarbeid ble levert for salg på messa. Håndar-
beidsgruppen er en arena for hyggelig sosial kontakt 
og også for språktrening, da noen av de frivillige har 
bakgrunn fra andre land.

Livssynsgruppe på 
aktivitetshuset Rasmus.
Rasmus på Årvoll gård, i regi av Bjerke bydel, er et 
værested og et aktivitetshus for mennesker som har 

psykiske helseproblemer eller er i en 
vanskelig livssituasjon.

Siden begynnelsen av 2000-tallet 
har en av prestene og diakonen fra 
Tonsen vært på Rasmus en onsdag i 
måneden for å lede livssynsgruppe - en 
åpen samtalegruppe hvor man kan ta 
opp spørsmål som gjelder tro og livs-
syn, men også andre sider i livet. Dette tiltaket ble 
også opprettholdt i år, med besøk av diakon Ieva 
Folmo og sokneprest Mari Wirgenes.

I høst har det vært lavt fremmøte i gruppa. På 
bakgrunn av dette besøkte diakon Ieva Folmo et 
brukermøte på Rasmus, for å fortelle om livssyns-
gruppa til nye brukere av huset. På dette møtet kom 
det tydelig frem at brukere og ansatte på Rasmus 
ønsker å opprettholde dette tilbudet og setter pris 
på å ha regelmessig kontakt med kirken.

Sorggruppe i samarbeid med 
Grorud menighet
Også i år samarbeidet Tonsen og Grorud menigheter 
om en felles sorggruppe for etterlatte etter dødsfall. 
Gruppen startet i november 2016 og hadde 10 mø-
ter ca. annenhver uke. Gruppen hadde 5 deltagere, 
4 fra Tonsen og 1 fra Grorud. Møtene ble holdt i 
Tonsen kirke.

Gruppeledere var to diakoner – Ieva Folmo fra 
Tonsen og Birgit Kinn Hanstensen fra Grorud – 
samt Åse Snøtun, frivillig fra Grorud menighet.

Deltagere i gruppen gav tilbakemeldinger om at 
gruppen hadde stor betydning for dem i en vanske-
lig tid. Det å kunne møte andre i samme situasjon, 
dele tanker, følelser og erfaringer og kunne snakke 
åpent om sorgen, ble opplevd som en støtte og ble til 
hjelp på veien videre. Flere av deltagere har fortsatt 
å møtes etter at gruppen ble avsluttet.

Invitasjon til en ny gruppe ble sendt ut til etter-
latte sammen med invitasjoner til gudstjenesten på 
Allehelgensdag. Det ble ikke nok påmeldinger til å 
danne en ny gruppe før jul, og oppstarten ble derfor 
utsatt til over nyttår.

Enkeltarrangementer:
26. februar: gudstjeneste med spesiell invitasjon til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gudstjenes-
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ten var ved vikarprest Anne Brit Aasland, diakon 
Ieva Folmo og vikarorganist Sindre Hovland. 190 
til stede. Koret «Sing Along» sang i gudstjenesten 
og på kirkekaffen. «Sing Along» er et byomfattende 
tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
som holder til i Grefsen kirke. De involverte me-
nigheten i sine sanger, og medlemmene deltok med 
ulike oppgaver i gudstjenesten. En flott og positiv 
opplevelse for alle, og et godt samarbeidstiltak med 
nabomenigheten Grefsen.

Skriftlige invitasjoner ble sendt ut til alle avlast-
ningsboligene i Bjerke bydel. DU hadde ansvar for 
kirkekaffe, hvor det var mange til stede.

4. april: Kirkens 
Nødhjelps fasteak-
sjon ble gjennomført, 
i år på en tirsdag et-
termiddag. Kapellan 
Øyvind Remmen var 
hovedansvarlig. Det 
var godt oppmøte av 
årets konfirmanter og 
deres foresatte. Nytt 
for året var at også 
mange speidere deltok 
som bøssebærere. Det 

var for få folk til å håndtere utdelingen av roder til 
så mange bøssebærere. Prioriteringen av rodene som 
var planlagt på forhånd ble derfor ikke fulgt.

Resultatet ble kr. 42 803 (pluss Vipps). Dette 
inkluderte bøsseaksjon, kollekt i gudstjenesten  
2. april, samt innsamling på onsdagstreff 1. mars, 
hvor Kirkens Nødhjelps representant var på besøk.

Diakon Ieva var med og hjalp med å sortere roder 
og sende ut bøssebærere.

10. juni: til sammen 41 deltakere var med på den 
årlige ”Gi og få en dag” – turen, arrangert av Lions 
Club Årvoll i samarbeid med menigheten. Turen 
har vært arrangert i en årrekke, og er et tilbud til 
mennesker som av ulike grunner har vanskeligheter 
med å komme seg ut på egen hånd. Nytt av året var 
at også Lions Club Linderud var med på tiltaket.

Menigheten ved diakonen organiserte utsending 

av invitasjoner til både tidligere og nye deltagere. 
Lions Club Årvoll stilte med 9 privatbiler med sjåfør. 
8 av disse hadde med seg ledsager, og diakon Ieva 
var med som ledsager i bil nr. 9. I disse bilene var 16 
passasjerer med. 8 andre hadde meldt seg på, men 
meldte avbud før turdagen.

Lions Club Linderud stilte med 3 biler med led-
sager, og hadde med seg 4 passasjerer fra Økern 
dagsenter.

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

Tiltaket var som alltid betalt av Lions og gratis 
for deltagere.

Lions Club Årvoll og Linderud ble i september 
slått sammen og heter nå Lions Club Bjerke. De 
ønsker å fortsette det gode samarbeidet med Tonsen 
menighet.

3. september: Diakoniens søndag med 102 til stede 
på gudstjenesten, var ved sokneprest Mari Wirgenes, 
menighetens nye organist Sondre Pettersen og dia-
kon Ieva Folmo. Temaet diakoni preget prekenen ved 
Mari Wirgenes. Ieva Folmo fortalte om menighetens 
diakoniarbeid i kunngjøringsdelen. Noen medlem-
mer i DU deltok som medliturger, og et samlet DU 
gjennomførte forbønn med lystenning. 

DU hadde også ansvar for kirkekaffe, hvor vi igjen 
arrangerte amerikansk auksjon til inntekt for menig-
hetens diakoniarbeid. Auksjonen innbrakte ca. 5000 
kr i tillegg til den ordinære kollekten. 

19. oktober: DU arrangerte den årlige kultur- og 
musikk-kvelden «Musikk og Mat», en fest for hele 
menigheten hvor mennesker med nedsatt funksjons-
evne er spesielt invitert.
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Skriftlige invitasjoner ble sendt ut til avlastnings-
boligene i Bjerke bydel, og fire av seks boliger sendte 
påmelding.

Det var ca. 70 - 75 til stede på arrangementet. 
Blant dem var beboere og ansatte fra boligene (til 
sammen 25), Ton Sing og ellers folk fra menigheten 
– både som medhjelpere og som publikum.

Kveldens gjester for tredje år på rad var «Klokke- 
klang», en gruppe som spiller håndklokker i Lille- 
borg kirke under ledelse av kantor Burghard  
Wellmann. Deltagere i gruppen er mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og deres familiemedlemmer. 
«Klokkeklang» er et byomfattende tilbud.

Gruppen spilte på håndklokker, akkompagnert 
av Burghard Wellmann på piano. Etterpå ledet de 
allsang hvor alle i salen kunne være med og prøve 
håndklokker. Det sistnevnte var spesielt populært 
blant medlemmene i Ton Sing.

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

Kvelden ble igjen ledet av diakon Ieva Folmo og 
Ole Johan Beck, spesialprest for inkluderende kirke-
liv i Oslo bispedømme.

Medlemmene i DU og noen andre frivillige var 
vertskap, sørget for bevertningen (pizza, brus og 
kaffe) og utførte andre praktiske oppgaver. Også 
ungdommene fra Ton Sing bidro med mye god prak-
tisk hjelp.

I år søkte vi igjen støtte til «Musikk og Mat» fra 
frivillighetsmidler i Bjerke bydel, men fikk avslag på 
søknaden. Årets støtte til «Musikk og Mat» på kr. 
5000 fikk vi fra Lions Club Bjerke. 

10. og 11. november: Tonsenmessa. I komiteen: 
Roy Oliver Jahnsen (leder), Ruth Elisabeth Stenvaag, 
Torbjørg Horverak, Astri Haug, Mona Bjelland, Gry 

G. Fredum. Bente Beck hadde ansvar for kjøkkenet 
og kafeteriaen.

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

Det var forhåndssalg av lodd noen søndager i kir-
ken, på Linderud Senter og Årvoll Senter.

Noen av medlemmene i DU deltok i forberedelsen 
og gjennomføringen av messa.

På fredag ble messa åpnet kl. 14 og var åpen til 
18:30, med mange tilstede. Det var mulig å kjøpe mid-
dag (pølser med potetmos), og det ble gjennomført en 
mannekeng-oppvisning med mange fine strikkeluer til 
voksne og barn. Lørdag ble det som vanlig holdt en mi-
nikonsert med Superkidz for fullt hus. 
Bruttoresultatet i år ble kr. 143 389 
(i 2016: kr. 124 171)

5. november: en høytidsgudstjeneste på Allehel-
gensdag med Mari Wirgenes, Øyvind Remmen, 
Øystein Mathisen, Anne Brit Aasland, Ieva Folmo, 
Sondre Pettersen og Tonsen Kammerkor. 136 til 
stede i gudstjenesten.

På forhånd var det sendt ut invitasjonsbrev til de 
avdødes nærmeste pårørende. Navnene til de 130 
fra menigheten som var gått bort siden forrige Al-
lehelgensdag, ble lest opp i gudstjenesten.

Det var mulighet for lystenning under nattverdfei-
ringen. Fire nye lysfat ble innkjøpt til denne anled-
ningen, disse ble fylt opp med sand. Til lystenning 
ble det brukt lys fra lysgloben.

Med utgangspunkt i erfaringen fra året før, hvor 
det var svært mange pårørende tilstede på kirkekaf-
fen, hadde DU sørget for at både ansatte og noen 
frivillige hadde fått spesielt ansvar for å hilse på de 
fremmøtte på kirkekaffen. Men behovet for dette 
var ikke like stort i år. Det var nok med plass og nok 
kaffe og kaker til alle gjestene. 
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Desember: Blomsterhilsen i adventstiden
I adventstiden gikk utvalgets medlemmer og enkelte 
besøksvenner på en rekke hjemmebesøk med en ju-
lestjerne som hilsen fra menigheten og Lions Club 
Bjerke. Lions ved Melchior Joranger deltok også i 
blomsterutdelingen, og som vanlig finansierte Lions 
hele tiltaket med et bidrag på kr. 5000. 
Til sammen ble 52 blomster delt ut av 13 utdelere. 
Blomstene, levert av Grefsen Blomster, ble bestilt 
og hentet av utdelere i løpet av de tre første ukene 
i advent. Hjemmetjenester i Bjerke bydel gav oss 
flere navn til mottagerlisten (noen få av disse takket 
nei til å ta imot, når de ble kontaktet av oss). Blant 
mottagere var også menighetens medlemmer som 
ikke lenger kommer seg så mye ut, eller noen som 
har gjort mye frivillig innsats tidligere. Lions Club 
Bjerke hadde også gitt oss noen navn. Vi opplever 
at vi blir kjent med nye mennesker i menigheten på 
denne måten.

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

Annet
Diakonen har vært med i ansvarsgruppen for begge 
retreatdagene i Tonsen kirke i år: lørdag 25. mars 
(21 deltager) og lørdag 14. oktober (22 deltagere).
Ansvarsgruppen består av 4 medlemmer og ledes av 
Mari Wirgenes.
DU ved Ieva Folmo og Torstein Winger deltok på 
første kontaktmøte for grønne menigheter i Østre 
Aker prosti tirsdag 14. november. 
Skaperverkets dag ble dette året markert på en av 
temasøndagene i forbindelse med reformasjonsju-
biléet, og diakoniutvalget hadde ingen oppgaver her.

Diakonens arbeidssituasjon
Diakonen har hatt 90 % stilling i 2017, etter eget 
ønske.

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

IU har hatt 6 møter i 2017.
Vennskapsmenigheten vår: St. Johannes ev. luth. 
kirke i Limbazi, Latvia. Menighetsrådet i Tonsen 
støttet vennskapsmenighetens årlige sommerleir for 
barn, som ble arrangert 8.-10. august, med kr. 3000. 

Informasjon om vennskapsmenigheten er å finne 
på en tavle i store menighetssal. Vi ber for hverandre 
i våre gudstjenester.

Misjonsprosjektet i Liberia
Misjonsprosjektet til Tonsen menighet er støtte til 
Misjonsalliansens arbeid med mikrofinans i Liberia. 
Den nye banken har vært i virksomhet siden mars 
2015 og heter Diaconia MDI (Diaconia Microfi-
nance Deposittaking Institution). Prosjektets num-
mer: 51 105.

Gjennom fire ofringer har Tonsen menighet bi-
dratt med kr. 27 386 til prosjektet i år.

Forbønn for misjonsprosjektet har vært med i de 
fleste av våre gudstjenester.

Lyssalg i adventstiden til inntekt for NMS
Også i år arrangerte IU lyssalg i adventstiden til inn-
tekt for NMS. Det ble solgt lys på kirkekaffe tre søn-
dager: 26. november, 3. desember og 10. desember.

Jon-Petter og Heidi E. Hagen bestilte og hentet 
lysene på NMS Gjenbruk i Lillestrøm. Medlemmene 
i IU stod for salget, som innbrakte lavere inntekt enn 
vanlig, kr. 2625 (i 2016: kr. 5103).
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Pengene og restopplaget av lys ble hentet av en 
frivillig fra NMS Gjenbruk rett før jul.

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

Annet
Utvalget har brukt mye tid den andre halvdelen av 
året for å planlegge temakveld for fredsarbeid som 
skal arrangeres i Tonsen kirke torsdag 1. mars 2018.

6.4 Trosopplæringsutvalget (TOU)

I 2017 var trosopplæringsutvalgets 
hovedmål:
Vi skal utvikle og tilby en systematisk trosopplæring 
som har som formål å fremme kristen tro, gir kjenn-
skap til den treenige gud og gir hjelp til livstolk-
ning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, 
uansett funksjonsnivå. Trosopplæringen skjer i tett 
samarbeid med hjemmet.

Ansvarsforhold. Utvalget har medansvar for å 
utvikle menighetens trosopplæringsplan. Dessuten 
har utvalget ansvar for å administrere og å følge opp 
de enkelte arrangementer. Det skjer ved at utvalget 
knytter til seg personer som tar ansvar for planleg-
ging og gjennomføring av enkelttiltak og sørger for 
evaluering i etterkant. En viktig del av arbeidet i 
trosopplæringsutvalget i 2017 har vært revidering 
av trosopplæringsplanen. Utvalget og staben har 
gjennom høsten arbeidet kontinuerlig med en hel-
hetlig revisjon. Revisjonen vil ferdigstilles i løpet av 
februar 2018 og oversendes fra MR til biskopen for 
godkjenning.

I de neste avsnittene vil vi vise hvordan vi svarte 
på noen av disse målene, og gjennomførte konkrete 
tiltak i 2017. 

Kontinuerlige tiltak 2017

Superonsdag
Tonsen Superons-
dag er et treffsted 
for barnefamilier i 
Tonsen kirke. Su-
peronsdag består 
av barnekoret Su-
perkidz (fra 1.klas-
se), familiekoret 

Kaos og Sang (1-6 år) og Sirkusklubben (fra 5 år). 
Superonsdag treffes annenhver onsdag til fellesskap 
med middag, sangsamlinger og aktivitet. Superkidz 
har øvelse hver onsdag.

Superonsdag er basert på frivillig innsats fra for-
eldre og andre, og i 2017 har nærmere 30 frivillige 
bidratt med en rekke ulike oppgaver under Super-
onsdag: rigging og rydding, hente mat, kjøkken-
tjeneste, fruktkutting, 
sangledere og leder av 
sirkusklubb, styreverv, 
planlegging og gjen-
nomføring av konserter 
og deltagelse på Barne-
festival. 

Superonsdag har en-
gasjert Marthe Haaland 
Wang som fast dirigent 
for Superkidz og hun honoreres med midler fra 
Superonsdag. Hun er også ansatt i Tonsen Menig-
het som trosopplæringsmedarbeider med ansvar for 
barn, og har fungert som et viktig bindeledd mellom 
menigheten og Superonsdag. 

Tonsen menighet har ansatt Tone Siv Keiserås 
Kronberg som barnekoordinator i 10 % stilling for 
å følge opp og administrere arbeidet i Superons-
dag. Hun samarbeider tett med styret for Tonsen 
Superonsdag. Gjenvalgt styreleder for 2017 var 
Sveinung Groven.
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Tonsen Superonsdag er tilknyttet Norges KFUK-
KFUM, og medlemmer i Superonsdag og Superkidz 
er også medlemmer i KFUK-KFUM. Tonsen Su-
peronsdag mottar Frifondmidler fra Staten og støtte 
fra Oslo Kommune som en enhet i KFUK-KFUM. 
Kontingent per semester for Tonsen Superonsdag 
i 2017 var kroner 600,- for familier med 1 barn, 
og kroner 900,- for familier med 2 eller flere barn. 
Alle barn som har betalt kontingent blir meldt inn i 
KFUK-KFUM, og medlemskapet der var inkludert. 
Den delen av kontingenten som går til medlemskap 
i KFUK-KFUM var kroner 150,- per barn.

De viktigste fakta om 2017:
I løpet av vårsemesteret ble det avholdt 10 Superon-
sdag-samlinger og 17 Superkidzøvelser, og semesteret 
ble avsluttet med en felles sommerkonsert med Su-
perkidz, Kaos og Sang og Sirkusklubben. Det var 
totalt 90 betalende medlemmer i vårsemesteret, og 
det var mellom 100-150 personer på hver samling.
I løpet av høstsemesteret ble det avholdt 8 Super-
onsdag-samlinger og 14 Superkidzøvelser, og semes-
teret ble avsluttet med en felles juleavslutning og 
minikonsert med Superkidz, Kaos og Sang og Sir-
kusklubben. Det var totalt 70 betalende medlem-
mer i høstsemesteret, og det deltok mellom 80-130 
personer på hver samling.
Totalt har 105 barn vært betalende medlemmer i 
Tonsen Superonsdag i 2017.

Fordeling på gruppene på samlingene er ca 15-20 
barn per sanggruppe, ca 10 barn på Sirkusklubb og 
ca 25-30 barn i Superkidz.
I tillegg til samlingene har grupper fra Superonsdag 
opptrådt 11 ganger på egne arrangement, og fami-
liegudstjenester og andre arrangementer i regi av 
menigheten.

Søndag 23. april arrangerte menigheten musikalguds-
tjenesten ”STÅ OPP” med Superkidz og Tween Sing 
i samarbeid med Superonsdag. Musikalen inneholdt 
både korsang, solister, dans og drama, og det var 
øvingshelg i forkant. Det var scene, lys, lyd og inn-
leide musikere med, og ca 300 personer var storfor-
nøyd tilstede i kirka og fikk en fantastisk opplevelse 
både som gudstjeneste og som konsert!

Onsdag 24. mai hadde Superonsdag sommer-
fest og utendørssamling på Isdammen. Grillmat, 
rebusløp med premier og sosialt samvær for ca 150 
personer i sola.

Onsdag 31. mai hadde vi vår tradisjonsrike som-
merkonsert og avslutning for våren.

I oktober deltok 11 av barna fra Superkidz på 
KFUK-KFUM sin barnefestival i Oslo (arrangemen-
tet var for 2. klasse og eldre). 3 foreldre var også med 
for å passe på barna, pluss Marthe H. Wang og en 
gjeng fra Tonsen Tween Sing. 
Onsdag 15. november arrangerte menigheten kon-
sert med Superkidz og Tween Sing i samarbeid med 
Superonsdag. Konserten var gratis for alle i Super-
onsdag, hadde godt oppmøte med ca 200 til stede 
og veldig fornøyde aktører. 

Tween Sing
Tween Sing er et popu-
lært tiltak i Tonsen. Ordet 
«Tween» kommer fra det 
engelske ordet «between» 
og blir omtalt som «in 

between» barn og voksen. Tonsen Tween Sing er et 
lavterskeltilbud som er organisert i Norges KFUK-
KFUM, og i 2017 har vi hatt ca 25 betalende med-
lemmer. Vi har hatt ukentlige samlinger, og har hatt 
aktiviteter som lek, sang, dans, drama og forming.  

Høydepunktene var turer på ”Tween Sing Semi-
nar” og på barnefestivalen på Rønnningen Folke-
høgskole. I tillegg var sommerkonsert og førjulskon-
sert store begivenheter i løpet av året. I likhet med 
Superonsdag var et stort høydepunkt å sette opp 
påskemusikalen «stå opp» hvor Tween Sing bidro 
med sang, band, kulisser, drama, dans og mer. Vi 
har fortsatt kveldsmatturnus hvor foreldre kommer 
å lager kveldsmat. I tillegg til Trosopplæringsmed-
arbeider Marthe er Øyvind Skjerdal og Thea Emilie 
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Wang viktige voksenledere og en stor grunn til at 
arbeidet går bra. 

Se egen rapport under pkt 7 
Søndagsskolen  og Ten Sing

Konfirmanter
I 2017 var det 53 konfirmanter som fulgte kon-
firmantundervisning i Tonsen. 53 ble konfirmert i 
Tonsen kirke. 13 av disse var Ten Sing konfirmanter 
og 40 var KRIKkonfirmanter. Øyvind Remmen stod 
for administrasjon, undervisning, tilrettelegging og 
aktiviteter frem til vikar Marianne H. Brekken kom 
på plass. Kapellanen Øyvind Remmen og trosopplæ-
ringsmedarbeider Eivind Frustøl var med og planla 
og gjennomførte undervisning, i tillegg til flere unge 
ledere. Konfirmantene i Tonsen deltok på en rekke 
arrangementer; presentasjonsgudstjeneste, samtale-
gudstjeneste og fasteaksjon. I år var begge gruppene 
med på egen leir på Fossheim i juli 2017. 

Lederkurs for ungdom 
Høst 2016/Vår 2017: Var det 8 deltagere på leder-
kurs. Lederne for kurset var: Helga Marie Abraham-
sen og Eivind Frustøl. 7 deltagere + 4 ledere + 14 
ungdomsledere/tidligere deltagere reiste til Taize 
2017.  Kurset ble avsluttet i Juni 2017. 

Høstsemesteret 2017: Det var ingen påmeldte til 
lederkurs høsten 2017, derfor startet Eivind Frustøl 
Ung og lovende for eldre ungdomsledere.

Taize
Taize er en liten landsby i Frankrike, litt nord for 
Lyon. Her grunnla broder Roger et brødrefelleskap 
under og etter andre verdenskrig. Forsoning mellom 
ulike brødre fra ulike kirkesamfunn ble viktig for  
felleskapet. Etterhvert ble det flere brødre fra ulike 
kirkesamfunn og ulike kontinenter. På slutten av 
50-tallet begynte flere og flere ungdommer å komme 
til Taize, og siden har de fortsatt å strømme til.
I Taize lever vi en uke i “tro” der vi følger brødrenes 

dagsrytme med 3 hovedsamlinger hver dag. Her ber 
vi og synger sammen med brødre og søstre fra hele 
verden med ulik kirkebakgrunn og nasjonaliteter. Vi 
tar oss tid til å reflektere over de store spørsmålene 
i livet og setter hverdagen litt pause.
Mange av ungdommene våre hadde gode erfaringer 
med Taize, både sosialt og åndelig.
Mange av oss fikk et bredere perspektiv på hva og 
hvordan troen kan se ut og vi ble alle litt rikere.

Ung og lovende
Høst 2017: Var det 17 deltagere på Ung og Loven-
de. Ledere for kurset var: Eivind Frustøl og Øystein 
Mathisen. Det ble holdt 2 samlinger hvor vi hadde 
Taize-bønn, Gruppearbeid, Bibelesning og undervis-
ning. Hensikten med Ung og Lovende er å ivareta 
ungdommene i Tonsen kirke og se på de som res-
surser inn i trosopplæringen og menighetsarbeidet. 

Tiltak i trosopplæringsplan 
2017

Babysang
Babysang har vært et populært tiltak for babyer (0-12 
mnd.) med deres foresatte annenhver onsdag for-
middag.  Det har vært 17 samlinger i 2017. Det er 
ingen påmelding.

I 2017 har vi fortsatt med 2 grupper babysang. Én 
kl 11 og en 1230, hvor vi har servert lunsj i mellom 
de to gruppene.

Totalt har 175 babyer vært innom babysang i 
Tonsen. Det er et tall vi er veldig fornøyd med. Til-
taket er et verdifullt grunnlag for videre barne- og 
ungdomsarbeid, og er ofte babyen og foreldres første 
møte med kirken. Vi tror at det høye tallet på opp-
slutning gjør at vi vil se et stabilt og voksende barne- 



20

og ungdomsarbeid i Tonsen i mange år fremover. 
Det var litt færre på vårsemesteret enn i 2016, 

og vi vil i 2018 vurdere om det er nødvendig med 
2 grupper på vårsemesteret. Informasjon om baby-
sang blir sendt ut med alle invitasjoner til dåp i 
Tonsen kirke og nevnes i dåpssamtaler. Den er også å 
finne i Tonsenbladet og på menighetens nettside. Et 
av høydepunktene; i år som ifjor var sommeravslut-
ning - “Superbabysang” - hvor vi først hadde kort ba-
bysangøkt, så kom Helene Bøksle og sang låter fra 
barneplaten sin før vi avsluttet med lunsj i menig-
hetssalen. 

11.-12.02: Tårnagenthelg
Vi hadde samling med 8- og 9-åringene på lørdagen 
der vi var agenter, løste oppgaver og utforsket sym-
boler i kirken, vi ble kjent i kirken og dens mange 

rom og lærte mer om hva 
som skjedde med Jesus i 
påska.  21 barn deltok. 
På søndag var vi med 
på gudstjenesten. Ka-
pellan, trosopplærer for 
ungdom, trosopplærer 
for barn og deltakere fra 

lederkurs var med på planlegging og gjennomføring 
av helga. I tillegg deltok Superkidz på gudstjenesten. 
Det var 128 til stede på gudstjenesten.

21.05: «Første-skritt-gudstjeneste»
«Første-skritt-gudstjenesten» er en familiegudstje-
neste som er spesielt tilrettelagt for de minste barna. 
De som er døpt det siste året blir spesielt invitert. 
14 barn fikk utdelt hver sin aftenbønnplakat. Tro-
sopplærer for barn, kateket, vikarprest Anne Britt 
Aasland og kantor hadde ansvar for gudstjenesten. 
156 var tilstede på gudstjenesten. 

12.06, 19.06 og 27.08: «Helt 
førsteklasses» og skolestartsgudstjeneste
 «Helt førsteklasses» er to samlinger for 6-åringer 
før sommeren og en gudstjeneste etter at skolen har 
begynt. Det kom 8 seksåringer til samlingene og 
14 6-åringer mottok bok 
på gudstjenesten. Dette er 
en del færre enn i 2016 og 
i 2018 ønsker vi å nå ut 
til enda flere. Trosopplæ-
rer for barn har ansvar for 
samlingene sammen med 
kateket og deltakere fra 
lederkurs. Kapellan, kan-
tor, trosopplærer for ban 
og kateket hadde ansvar 
for gudstjenesten. Dette var den første av reforma-
sjonsgudstjenestene og temaet for gudstjenesten var 
«Nåden ikke til salgs» Superkidz deltok på gudstje-
nesten. 195 var til stede på gudstjenesten.

25.10 og 29.10: 4-årsbok
Vi hadde en samling for 4-åringene onsdagen, i sam-
arbeid med superonsdag og familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok på søndag. Sirkusklubben og 
Kaos og sang deltok på gudstjenesten. Til sammen 
ble det delt ut 26 bøker. Kateket og kapellan hadde 
ansvar for 4-årssamlingen og kapellan, trosopplærer 
for barn og kantor hadde ansvar for gudstjenesten. 
212 var tilstedte på gudstjenesten. 

Lys Våken. 02.-03.12
Totalt 11 deltagere, 2 gutter og 9 jenter. Kateket 
Marianne H. Brekken, Kapellan Øyvind Remmen 
og Trosopplærermedarbeider Eivind Frustøl var vok-
senledere under arrangementet. Det var 8 frivillige 
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med. Lys Våken ble enn 
kjempesuksess med nok 
av aktiviteter som holdt 

barna aktive og fornøyde. Lederkurs lederne gjorde 
en meget bra innsats ved å være der for barna. 

Arrangementer utenom 
trosopplæringsplan 2017

08.01 Barnas juletrefest
Trosopplærere, kapellan, barnekoordinator Tone Siv 
Keiserås Kronberg, TOU og kantor Anders Meyer 
jobbet sammen med store og små frivillige for å 
gjøre det til en fin juletrefest. Programmet besto 
av fin fortelling av Sara Birgitte Øfsti, sang og lek i 
kirkerommet, kaker og kaffe i menighetssalene og 
gang rundt juletreet. Barna fikk godteposer av de 
tre vise menn. Vi var fornøyd med årets juletrefest. 
130 var tilstede.

05.03 Karnevalsgudstjeneste
Karnevalsgudstjenesten ble en fin guds-
tjeneste for store og små. Både Super-
kidz, Kaos og Sang og Sirkusklubben 
deltok med sang og ablegøyer. Etter 
gudstjenesten var det karnevalsfest 
med leker, musikk og pinjata. Mor-
somt med både barn og voksne i 
ulik utkledning. 171 var tilstede. 

Kapellan, trosopplærer for barn og kantor hadde 
ansvar for arrangementet.  

23.04: Påskefamiliegudstjeneste med 
musikalen «Stå opp»
Påskefamiliegudstjenesten i 2017 står som et av 
barne- og ungdomsarbeidets høydepunkt i året som 
gikk. Hele Superonsdagkonseptet og Tween Sing satt 
opp musikalen «stå opp» på denne gudstjenesten. 
Hele vårsemesteret jobbet gruppene med sanger, 
drama, dans, laget kunst (alle tok med noe rødt søp-
pel som vi laget til noe fint, sirkusklubben snekret 
kors, superkidz laget sommerfugler osv), noen spilte 
i band og vi fikk oppleve det største familiekoret i 
Tonsens historie. 

Dette ble en stor suksess og et godt samarbeid 
mellom Øyvind Remmen, Marthe Wang, Anders 
Fjeld Meyer og Tween Sing ledere. Helga Samset 
leste oppstandelsestekst som også ble et høydepunkt 
for mange under denne gudstjenesten. 310 var til-
stede på gudstjenesten.   

17.09: Familiegudstjeneste med 
Skaperverkets dag
Denne gudstjenesten var årets andre reformasjons-
gudstjeneste med tema «Skaperverket ikke til salgs». 
Tween Sing jobbet fire onsdager med dette som tema, 
og deltok på gudstjenesten med et strående drama-
stykke, bønner, utstilling med bilder om skaperver-
ket og sanger som passet til temaet. Til sammen var 
det 169 på gudstjenesten. Kapellan, trosopplærer 
for barn og kantor hadde ansvar for gudstjenesten.

Annet

Barnehager
I 2017 ble det gjennomført tre barnehagesamlinger, 
pluss en ekstra, til advent med i alt 748 personer 
tilstede. I samlingene fikk barnehagebarna hilse på 
eselet Æsop som fortalte om hvordan han hadde 
vært med Maria og Josef på reisen fra Nasaret og 
opp til Betlehem. 

Fra mai besøkte kateketvikar Marianne H. Brek-
ken og Eivind Frustøl hver uke menighetens barne-
hage. Barnehagen var også på to besøk i kirka – på 
Kirkas bursdagsfeiring (pinse) og høsttakkefest. 

Kirke/skole-samarbeidet
Før jul hadde vi skolegudstjenester sammen med 
både Årvoll skole, Tonsenhagen og Linderud skole. 
Tonsenhagen hadde to gudstjenester, Årvoll og Lin-
derud hadde en, til sammen var det 894 tilstede på 
skolegudstjenestene.
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Medlemmer i trosopplæringsutvalget 
2017
Helga Marie Abrahamsen (leder første halvår) / Ma-
rianne Herman Brekken (leder andre halvår), Chris 
Haugen, Janne Theodora Aksnes, Kristin Graff-
Kallevåg, Amanda Gytrup (MR), Nils Ola Sande 
(MR), Marthe Haaland Wang (trosopplærer), Eivind 
Frustøl (trosopplærer), Øystein Solberg Mathisen 
(kapellan), Øyvind Ådnøy Remmen (kapellan). 

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

Vi har i 2017 hatt 27 medarbeidere som har bi-
dratt på 2-5 søndager hver, og har med dette fått 
dekket de fleste søndagene (39 arrangement). I til-
legg har Diakoniutvalget ansvar for kirkekaffen 3 
faste søndager og MR/stab for frivillighetssøndagen. 
På Ung messe og noen av familiegudstjenestene har 
konfirmantforeldre og Superkidzforeldre bidratt med 
ekstra kaker.

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

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

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

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

6.6 Tonsenbladet 
Tonsenbladet har kommet ut med fire nummer i 
2017 med et opplag på 10000. Bladets viktigste opp-
gave har vært å informere om alle kirkens tilbud og 
aktiviteter, referere fra tilstelninger og arrangementer 
i kirken og fange opp nyhetsstoff fra lokalmiljøet. 

En andakt hører med i hvert nummer. Dessuten 
faste spalter med stoff fra vårt nærområde, noe som 
synes å fenge mange lesere.

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

Bladet ble delt ut i så godt som alle postkasser i 
Tonsen menighet. Vi har et godt system for utdeling 
av bladet med ca. 80 frivillige bladbærere. Likevel er 
det ofte mangel på bladbærere fordi noen må si fra 
seg sin rute. Vi trenger derfor stadig nye på listene 
våre. Kanskje en av dere som leser dette, tar en rute?
Tonsenbladet legges også ut i PDF-format på menig-
hetens hjemmeside, www.tonsenkirke.no

Redaksjon: 
Helge Kjølberg (MR), 
Heidi Einarsen Hagen, 
Jon Magne Vestøl, 
Gry G. Fredum (daglig leder)
Hans Olav Evje (nr 1 og 2)
Korrektur: Ingeborg Andersson. 
Kontinuerlig oppdatering av utdelerkorps m.v.: 
Ieva Folmo
Pakking: Frivillige
Utkjøring: Morten Seland, Mari Mehlen, 
Morten Fagerli, Arne Østreng, Kåre Thoresen, 
Helge Kjølberg.
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Selskab 20 år  

side 12

Viktig melding:
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fredag 12. mai kl. 17.00–20.00

lørdag 13. mai kl. 10.00–14.30

Noter dette allerede nå i almanakken!
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«Bare skrap», sier kjøperen, men når han går bort, er han fornøyd  
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Auksjon fredag kl 18.00 og lørdag kl 12.00
Vi trenger lopper! Levér til kirken fra 3. mai  
(ring først), eller vi henter 4., 8. og 9. mai.  
Henting kan avtales fra tirsdag 18. april. 

Ring 472 25 461 mellom kl 10–15 mandag til 
fredag. Ikke vent, hentekapasiteten blir raskt  
oppbrukt.  

Vil du hjelpe til med loppehenting,  
sortering eller salg? Ring samme tlfnr.
Inntektene går til Tonsen menighets barne- og ungdomsarbeid 

fredag 12. mai kl. 17.00–20.00
lørdag 13. mai kl. 10.00–14.30
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TonsenmessaSe mer informasjon på side 16

Tonsen menigheTDiakonatet

TONSEN  BLADET
TONSEN  BLADETLokalblad for Linderud, Lunden, Brobekk, Vollebekk, Risløkka, Økern, Refstad, Disen, Lofthus, Årvoll og Tonsenhagen

Nr 3 August 2017 | 70. årgang

Tonsen menighet på internett: www.tonsenkirke.no

Fo
to

: H
el

ge
 K

jø
lb

er
g

Lyset skinner i mørket,  

og mørket har ikke overvunnet det. Joh 1,5Symboler med liturgisk funksjon 

side 3

«Aktiv i 100», et turtilbud til alle 

side 4 
Økobua på Årvoll gård 

side 8

TONSEN  BLADET

TONSEN  BLADET

Lokalblad for Linderud, Lunden, Brobekk, Vollebekk, Risløkka, Økern, Refstad, Disen, Lofthus, Årvoll og Tonsenhagen

Nr 4 oktober 2017 | 70. årgang

Tonsen menighet på internett: www.tonsenkirke.no
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ØVRIGE AKTIVITETER
7

7.1 Tonsen kirkes
søndagsskole
I Tonsen har vi i året som gikk hatt søndagsskole 
nesten alle søndager det ikke er familiegudstjeneste 
eller skoleferie. Ut i fra ressursene er dette et godt 
tilbud, og gjør det mulig for både foreldre og barn å 
delta i de ordinære gudstjenestene. Det er Anne Wes-
termoen og Guro Abrahamsen som gjør dette mulig 
som søndagsskoleledere, og Ingrid Hammersmark 
Halvorsen har vært med to ganger. Det er i praksis 
litt sårbart ift gjennomføringen. Vi skulle gjerne hatt 
6 ledere på fast basis slik at to personer samarbeidet 
om en søndag hver i måneden, og med mulighet til 
å tilpasse noe mer til de ulike aldersgruppene.

Formålet med søndagsskolen er at barna skal få 
en kjennskap til de mest kjente bibelfortellingene, og 
oppleve kristent fellesskap på sine egne premisser. De 
eldre barna skal også få et sted hvor det er mulighet 
for samtale og å stille spørsmål. På samlingene har 
vi også formingsaktiviteter og skapene på søndags-
skolerommet inneholder mye fint som vi kan benytte 
til dette. Antallet barn som kommer, og alderen på 
disse varierer. Noen ganger er det under ti, noen 
ganger rundt 20. Vi ser også at barn fra dåpsfølger 
ønsker å delta, og bare er innom den ene søndagen. 
Vi har barn fra ca. 3 – 12 år. Noen ganger er det 
mange små, eller det kan komme mange større barn. 
Det er en pedagogisk utfordring.  Søndagsskolen 
Norge har et godt tilbud til utforming av opplegget 
på samlingene, noe som er en god støtte for lederne.

7.2 Tonsing
2017 har vært et innholdsrikt år for Tonsen Ten Sing 
TonSing. Vi har hatt øvelser hver torsdag i Tonsen 
kirke, med grupper, felleskor, pause og TonSent. Vi 
har vært ca. 25 aktive medlemmer i år, og stemninga 
har vært på topp gjennom hele året. 

Gjennom hele året har vi hatt fokus på at Ten Sing 
skal være en sosial møteplass, der alle er velkomne. 
Flere av ungdommene sier at fellesskapet er noe av 
det beste med TonSing i år. Vi har også fått flere 
nye medlemmer denne høsten, noe som tyder på at 
TonSing er et inkluderende og åpent miljø. 

TonSing har hatt to konserter i 2017. Én som-
merkonsert med temaet «Colors», og én julekonsert 
med tittelen «Glade jul?». Begge konsertene inne-
holdt blant annet kor, minikor, dans, band, drama 
og teknikk, der ungdommene selv hadde ansvaret 
for å lage ulike deler. Vi vil si at konsertene ble vel-
lykka, og vi må også nevne at vi hadde det veldig 
gøy underveis! 

Vi ønsker at Ten Sing skal være en arena der ung-
dommene skal få mulighet til å uttrykke seg kreativt 
og utvikle seg som person. Derfor er vi opptatt av at 
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ungdommene skal få ansvar og ulike lederoppgaver 
som passer dem. Høsten 2017 har vi gjennomgått 
et generasjonsskifte der vi har fått mange nye inn i 
styret og fått nye gruppeledere på flere av gruppene. 
De «gamle» gruppelederne har fungert som støtte 
for de nye, noe som har gjort at overgangen har gått 
kjempebra. 

I tillegg til fantastiske ungdomsledere, er vi så 
heldige at vi har voksenledere med oss på laget. Di-
rigent Solveig Wang og bandleder Øyvind Skjerdal 
har fortsatt i sine roller. Ingeborg Seim Grøvlen tok 
over ansvarlig voksenleder-rollen i januar, etter at 
Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg takket for seg etter 
fire år i TonSing. Vi synes overgangen har gått fint, 
og føler det er god stemning i voksenledergjengen.

2017 har vært et år der vi har gjort mye i tillegg 
til øvelser og konserter. Det blir for mye å nevne 
alt, men her har dere noen stikkord: Øvelseshelg i 
Larvik, Ten Sing-Norway-besøk, Globalløp sammen 
med flere andre Ten Sing-grupper i Oslo-området, 
Spekter, Ten Sing-seminar, Hyttetur til vakre Ly-
sern leirsted, Elvelangs, Musikk og mat, Halloween-
øvelse, kretsøvelse og Pysj-cup. Med andre ord: Et 
innholdsrikt og godt år er vel gjennomført i TonSing!

Bilde fra Halloween-øvelsen vår i oktober

7.3  7. Oslo
7. Oslo er byens største speider-
gruppe.
Pr 31.12.17 teller gruppa 157 
medlemmer, hvorav 117 er i al-
deren 8-16 år.

Gruppa har et høyt aktivitetsnivå med både møter 
og turer. For de aller yngste tilbys 2-3 turer i halvåret. 

For de eldre speiderne (10 år og opp) ligger tilbudet 
på inntil 16 turer i året.

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

Hovedturen til gruppa er en ukes sommertur. 
Dette er en tur for medlemmer i alderen 10-16 år. 
I 2017 hadde vi padletur med kano i området nord 
for Kragerø i Telemark.

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

Bilde fra vandrersommertur for de eldste speiderne:

7.4   Tonsen 
kammerkor

Koret fungerte som blandet kor, med forsterknin-
ger på herrestemmene på konserter. Koret hadde 
19 medlemmer på slutten av året. Det var ukent-
lige øvelser, men med et lengre opphold mens vi 
ventet på ny dirigent. Vi hadde tre konserter og en 
salmekveld.

Som i 2016 hadde to studenter i korledelse fra 
NLA Høgskolen Staffeldtsgate praksisperiode i ko-
ret. Koret sang på eksamenskonsertene til studentene 
i Røa kirke 09.05. 

Vi hadde en sommer-
konsert 21.05. der bary-
tonsolist Eirik P. Krokfjord 
medvirket. Denne ble også 
en avskjedskonsert til vår di-
rigent Anders Fjeld Meyer. 
Menighetens nye organist 
Sondre Pettersen overtok som 
dirigent for koret i august. 
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I forbindelse med Reformasjonsåret deltok Ton-
sen kammerkor på Salmekveld i mars, der vi ledet 
allsangen og hadde soloinnslag. Koret var også for-
sangere i kveldsgudstjenesten på reformasjonsdagen 
i oktober. 

Som i tidligere år bidro koret i gudstjenesten 
på Maria Budskapsdag og Allehelgensdag som for-
sangere og med egne soloinnslag. Vi deltok også i 
økumenisk gudstjeneste i Lunden kloster i januar 
og i Tonsen kirke i oktober. Den nye dirigenten 
fortsatte med «tradisjonen» jazzmesse der koret var 
forsangere. I tillegg var korister med i gudstjenesten 
som forsangere ca. to ganger i måneden.  

Vi avsluttet året med julekonsert 03.12 med et 
variert repertoar, bl.a. urfremførte vi dirigentens egen 
sang Bestefars Julesalme.

Årsmelding for Kortado 2017
2017 har vært et innholdsrikt og vellykket år for 
Oslos største popkor,  som ved årets slutt  teller hele 
132 medlemmer hvorav 22 er i permisjon. Blant 
aktive medlemmer finner vi 8 førstesopraner, 32 an-
dresopraner, 25 førstealter, 18 andrealter, 14 tenorer 
og 13 basser. Koret holder et høyt musikalsk nivå og 
har en fin balanse mellom nye talenter og dem som 
har vært med en stund.

Vårsemesteret ledet opp til en forrykende konsert 
på Chateu Neuf, hvor det var så å si fullt hus med 
nær 900 i publikum.  Fullt band med blåserekke 
skapte et stort og kraftfullt lydbilde, og selveste Øy-
stein Greni dukket opp som gjesteartist. 

Korhøsten startet i kjent og stemningsfull stil 
med Elvelangs i fakkellys, og fortsatte med innstu-
deringen av repertoaret til årets julekonserter. Som 
i fjor ble julekonsertene holdt i Grønland kirke, og 
til korets store glede ble alle tre konsertene utsolgt 
flere uker i forveien. Det betyr at til sammen ca. 
1700 mennesker har fått med seg Kortados julekon-
serter. Sangerne Marthe Wang og Martin Hatlo var 
gjesteartister, og andre medvirkende var cellist Kaja 
Fjellberg Pettersen, konferansier Inga Ibsdotter Lil-
leaas, i tillegg til et stødig band ledet av pianist Gisle 

Haaland. Publikum ga svært gode tilbakemeldinger, 
og mange delte begeistret i sosiale medier. 

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

I tillegg til bryllup og bursdagsfeiringer, har Kor-
tado stilt opp på: 

- Innspilling av Wake Up Norway med Espen 
Beranek 

- Øystein Grenis konsert på Rockefeller
- Storebrands 200-årsjubileum på Telenor Arena
- Julesending sammen med No4 hos Radio 

Norsk Pop 
- Julebord for Forsvarets fellesadministrasjon og 

ledelsen i Choice
- Big Bangs julekonsert på Sentrum Scene
- Christine Danckes julekonsert som ble sendt 

på NRK P3 og er tilgjengelig i NRKs nett-TV
Kortado har nå en egen oppdragsgruppe som står 

for de fleste slike aktiviteter. Medlemmene i denne 
gruppa er valgt på grunnlag av audition og stiller 
opp etter egen interesse og kapasitet. 
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7.6  Fellesskapsmåltider med 
keltisk kveldsbønn        
Fellesskapsmåltidet har som mål å være et møtested 
der den enkelte  blir sett og verdsatt. Samtidig skal 
det være et pustehull i hverdagen.

Samlingene starter kl 17.00 i store menighetssal 
med servering av hjemmelaget kjøttsuppe. Til hver 
kuvert er det lagt ut et bordkort med keltisk velsig-
nelse og bordene er pyntet med lys og servietter. Det 
er satt av god tid til prat og sosialt samvær.

Planleggingsgruppen har fordelt arbeidsoppga-
vene mellom seg på en slik måte at alle gjør litt hver. 
Dette gir gode rutiner og godt samarbeid. Mimmy 
Brekke har vært med i gruppa siden oppstart i 2011, 
men sa fra seg sine oppgave i sommer. Stor takk til 
Mimmy for flott og trofast innsats gjennom disse 
årene. Turid Grimstveit ble spurt om å bli med i 
planleggingsgruppa og ta over noen av Mimmy sine 
oppgaver. Hun sa ja fra høsten 2017 – takk Turid!  

Prisen for måltidet er kr 50,- Noen kjøper sup-
perester med seg hjem etterpå. Samlingene går med 
et lite økonomisk overskudd. 15. juni ble det gitt 
2.000 kroner til menighetens diakonale arbeid.

På desembersamlingen gjorde vi som vanlig litt 
ekstra med servering av hjemmelagde lussekatter og 
kaffe, samt et lite lotteri. Ellers på de andre samlin-
gene pleier Torbjørg Horverak å lese en kort fortel-
ling/legende ved starten av måltidet. I år byttet vi til 
boka  ”Hjerteavtrykk” av Kristina Reftel.

Etter måltidet samles vi i kirkerommet i nærheten 

av alteret, der vi har Keltisk kveldsbønn med liturgi 
og fellessanger. Jon Petter Hagen.spiller gitar til noen 
av sangene og Kari Sissel Andresen piano til en av 
sangene. Dagens bibeltekst blir lest høyt av Kari Sis-
sel og det er satt av tid til lystenning, bønn og stillhet. 

Samlingene avsluttes ca kl 18.20. Mange hjelper 
til med rydding og vasking av bordene, noe vi setter 
stor pris på. Flere gir også positive tilbakemeldinger 
på samværet.

Det har i 2017 vært litt mindre oppmøte enn 
tidligere, så planleggingsgruppa har tatt kontakt med 
diakon Ieva Folmo, for å få innspill på hva som kan 
gjøres for å gjøre flere i menigheten oppmerksomme 
på vårt tilbud.

Det har i gjennomsnitt vært  17 personer til stede 
under den enkelte samling. Til sammen har 158 
personer deltatt på samlingene i løpet av 2017.
Fellesskapsmåltid med keltisk kveldsbønn har hatt 
følgende datoer i 2017:  
10. januar   (15 personer)
14. februar   (16 personer)
14. mars   (27 personer)
18. april   (19 personer)
16. mai (ikke samling)
13. juni   (18 personer)  
12. september    (15 personer)
10. oktober    (13 personer)
14. november    (19 personer)
12. desember    (16 personer)

Planleggingsgruppen består av: Kari Sissel Andresen, 
Mimmy Brekke (sluttet juni 2017), Turid Grimstveit 
(startet fra august 2017), Jon-Petter Hagen, Torbjørg 
Horverak, Gjertrud Farnes, Anne Kari Strøm og 
Heidi Einarsen Hagen.

7.7 Misjons-gruppa
Informasjon, innsamling av penger, forbønn. Den 
lille misjonsgruppa i Tonsen, eller Mali-gruppa, som 
noen kaller den, hadde 9 møter i 2017. Der samlet vi 
inn 9.160 kroner til NMS-prosjektet «Gi evangeliet 
videre i Mali». Dessuten loddet vi ut et selvstrikket 
teppe på kirkekaffen i februar og mars. Det ga 7.450 
kroner. Vi takker menigheten hjertelig for dette. Til 
sammen kunne vi dermed sende 16.610 kroner til 
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Takk for at du tok deg tid til å lese 
denne rapporten.  Håper du tenker 

over hvor mye godt samarbeid 
mellom ansatte, valgte og frivillige 

som ligger bak det som er beskrevet. 
Hilsen Tonsen menighet.

Det Norske Misjonsselskap.
Vi er ikke mange i grup-

pa, pluss/minus fem, men vi 
har holdt på i mange år, og 
de som kan, er trofaste. Vi 

har det hyggelig sammen rundt kaffebordet, samtaler 
om stoff fra det fattige og nå utrygge landet Mali, og 
gleder oss over alt som kommer av oppmuntrende 
meldinger derfra. Landet er sterkt muslimsk, og mili-
tante islamister utgjør en stor trussel. Likevel ser man 
blant fulaniene som NMS-misjonærene har kontakt 
med, stor åpenhet for Bibelen og interesse for å lære 

om Jesus Kristus. Sist vår ble det forrettet flere dåp. 
Det å la seg døpe er et langt skritt å ta i den kulturen.  
Forbønn er derfor en viktig del av arbeidet i misjons-
gruppa.
Berit Birkeland. Leder


