
TONSEN MENIGHET 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 1/2019, 30.01.19 
 
Til stede: Anne Westermoen, Torstein Winger, Ingvild Nordberg Iversen, Nils Ola Sande, Øystein 
                 Mathisen, Elisabeth Lunde Seland (1.vara), Inger Marie Astad (2.vara), Jon Petter Hagen 
                 (3.vara), Helge Kjølberg (4.vara) 
Forfall:    Amanda Gytrup, Monica Drage  
 
MR 01/01/2019 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet 

- Godkjent. 
 
MR 02/01/2019 
Referat fra MR-møte 12.12.18 

- Godkjent. 
 
MR 03/01/2019 
Referatsaker 

1) AU-møte 09.01.19 
Tas til orientering. 

2) Ev. HK/FR-møter v/ T. Winger 
16.01.: FR’sbygg & vedlikeholdsutvalg (Konsekvenser av kirkebruksplanen. Lite eller ingen  
             penger til vedlikehold. 

3) Ev. PR-møte v/ A. Westermoen 
Ikke avholdt. 

4) Møte i bispegården 15.01.19; nominasjonskomite for valg av leke medlemmer til Oslo 
Bispedømmeråd – representasjon fra Groruddalen prosti v/ J.P. Hagen. 
Fra Groruddalen prosti ble Magne Gryvi og Kari Gladvedt valgt. Kort kurs vedr. valget. 

5) Prostiets fasteaksjonskonsert: 
           Planleggingsmøte 23.01.19 Rødtvet 

     Tilstede: Eivind Frustøl, Desalegn Mengesha, Eldrid Brekke, Heinke Foertsch (sekr.) 

1. Hva vil vi med KN-konserten? 

- Skape blest om fasteaksjonen 

- Samle korene i Groruddalen 

- Samle inn penger til KN- 

2. Siden planleggingen av årets konsert kom sent i gang og det opplevdes noe tungt å trekke publikum utover «pårørende» til 

kormedlemmer og noen få fra arrangerende menighet, ønsker arbeidsgruppen å nå bredere ut ved å lage en opptreden på ett av 

dalens kjøpesentre.  

3. Tidspunkt blir lørdag 23.mars kl.13-14.30 

4. Desalegn spør Stovnersenter, Heinke undersøker med Tveitasentret, Eivind sjekker mulighetene på Linderud innen neste møte.  

5. Heinke bestiller lydanlegg hos KfiO v/ Per Amundsen 

6. Eldrid tar kontakt med Changemaker for stand. 

7. Tema blir miljø denne gangen siden vann var tema de siste 3 årene. 

8. Arrangementet blir todelt: 

- Lokale tegnekonkurranser til tema miljø i menighetenes barne- og ungdomsmiljø i tiden før konserten / fasteaksjonen 

- Konsert med dalens barne- og ungdomskor 23.3. og utstilling av vinnerbildene fra tegnekonkurransen. Om mulig 

tegnemuligheter også på konsertdagen. 

9. Heinke søker MRene om tilskudd som før for å dekke utgifter til lys/lyd, solist og musikere samt premier til konkurransen. 

10. Heinke kontakter korene som har vært med tidligere og sender ut forslag til felles sang. Musikere fra tidligere år kontaktes. Roar 

Berg brukes som konsulent. 

6) Muntlig evaluering av Fest for frivilligheten 27.01.19 
Helga Samset og Jonas K. Vemøy leverte helt utmerket! Flott gudstjenesteramme rundt – 
godt ledet av Øystein Mathisen. Rørende fortelling som holdt fast i menighetens 
oppmerksomhet (160 tilstede). Logistikken rundt fungerte godt, og det var ca. 130 på kirke- 



Kaffen. Aldersspenn fra 5 til 95 år. De barna som var tilstede hadde tydelig stor glede av 
fortellingen. Kahoot’en var som tidligere et morsomt innslag; konkurranseinstinktet kom 
frem og noen sa hei til hverandre for første gang! 
Det hadde vært lurt med et innslag/presentasjon med/fra staben; mange vet nok ikke hvem 
alle er. 

7) Ev. utvalgsmøter 
Redaksjonsmøte for Tonsenbladet nr. 2/2019, 22.01.19 
Planlegging av nr. 2 som har stoffriest 15.02.19. 

 
MR 04/01/2019 
Soknepreststillingen i Tonsen – forslag av kandidater til tilsetting 
(Jf.: MR 07/08/2018) 
Intervju av 6 kandidater ble foretatt 23.01., og av disse gikk 4 videre til 2.gangs intervju 30.01. 
Anne Westermoen representerte MR i disse, og gav et muntlig resyme for MR.  
MR’s forslag: 

- Nr. 1:   Maria Paulsen Skjerdingstad 
- Nr. 2:   Hans Aage Gravaas 
- Nr. 3:   Kristian Engelstad Kvalem 

 
Westermoen og Fredum utformer uttalelsen, og sender den inn innen fristen som er 03.02.19. 
 
MR 05/01/2019 
NOTAT vedr. økonomireglementets §9 og §10, samt øvrige rutiner. 
Revisjon av notatet gjaldt endring av navn. 

- Godkjent. 
 
MR 06/01/2019 
Orienteringssaker 

1) Årsmeldingen 2018 
Kjølberg redigerer årsmeldingen i disse dager, så vil det leses korrektur før et forslag legges 
fram for AU 13.02. Trolig kan den være sak på MR-møte 27.02.19. 

2) Nominasjonskomiteen for MR-valget 2019. 
Komiteen hadde sitt første møte 24.01., og de 4 medlemmene jobber med forskjellige 
kandidater.  De har materiale fra to tidligere nominasjonsperioder, samt en liste fra kontoret. 
Sande oppfordret sterkt til at MR-medlemmene måtte bidra med navn på mulige kandidater. 

3) Loppekomiteen 2019 
Komiteen har sitt første møte 7. februar. Det er noen utfordringer i og med at komiteen har 
mistet 2 medlemmer som man ikke har klart å erstatte. 
Komiteen vil komme tilbake til rådet med ev. utfordringer. 

4) Virksomhetsplanen for 2019 
Rådet har fått den tilsendt elektronisk, papirutgaven ligger i våpenhuset hvis noen vil ha. 
Den er også lagt ut på nettsiden. 

5) SSB’s årsstatistikk 2018. 
Denne var sendt ut elektronisk med sakspapirene. Det er noen forholdsvis markerte 
endringer fra 2017, og noen av disse vil bli forklart i årsmeldingens avsnitt om statistikk. 

6) Ungdomstinget 2019 
Avholdes i Oslo Bispegård 8.-10.02. Starter med middag fredag kl. 17 og avsluttes kl. 18 
søndagen. Vi sender 2 representanter og 1 observatør fra Tonsen. 

7) Groruddalen kirkeakademi 
Brev der det vises til besøket i MR-møte i 2018. Det oppfordres sterkt til representasjon fra 
menigheten i styret og på møtene. Programmet for våren var vedlagt. 

 



MR 07/01/2019 
Eventuelt 

1) Besøk av arbeidsgruppen for Kirkebruksplanen i Groruddalen prosti  
Det er en arbeidsgruppe som har sin arbeidsperiode fram til mai, og som jobber med 
konkrete problemstillinger og muligheter som ligger i kirkebruksplanen. Prosten er leder for 
gruppen og tidligere prost i Nordre Aker, Ingar Seierstad, er sekretær for gruppen. 
Noen fra arbeidsgruppen vil komme på besøk etter nærmere avtale. 

2) Henvendelse til ØAH-menighet vedr. midler fra salget av Midtveien. 
AU vil ta tak i saken ganske snart, da vi ikke ha fått svar på henvendelsen vi sendte høsten 
2017. 

 
 
30.01.19 
 
Gry G. Fredum 
 
 
            


