
TONSEN MENIGHET 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 2/2018, 28.02.18 
 
Til stede: Anne Westermoen, Nils Ola Sande, Ingvild Nordberg Iversen, Torstein Winger, Amanda 
                 Gytrup, Elisabeth Lunde Seland (1.vara), Inger Marie Astad (2.vara, forlot møtet under sak  
                 MR 03/02/2018, pkt.3), Jon Petter Hagen (3.vara), Helge Kjølberg (4.vara) 
                 Gry G. Fredum (referent) 
Forfall:    Monica Drage, Mari Wirgenes 
 
MR 01/02/2018 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet. 

- Sak MR 06/02/2018 behandles først. 
- Godkjent. 

 
MR 06/02/2018 
Trosopplæringsplanen 
Planen var i sin helhet sendt ut til rådsmedlemmene på forhånd. Kateketvikar Solveig Ihle Thingnæs 
Presenterte noen nøkkeltall og svarte på de spørsmål som ble stilt. 
Vedtak: Den fremlagte planen vedtas uten endringer og oversendes Oslo Bispedømmekontor innen  
               fristen 01.03.18.  
 
MR 02/02/2018 
Referat fra MR-møte 17.01.18 
Rettelser ble gjort i teksten i sak MR 05/01/2018. 

- For øvrig godkjent. 
 
MR 03/02/2018 
Referatsaker 

1) AU-referat 14.02.18 
Tas til orientering. 

2) PR-referat 06.02.18 
Tas til orientering. 

3) FR-møte 15.02.18 v/ Winger 
Kirkebruksplanen v/ Trond Bakkevig. Han orienterte spesielt om kriteriene for vektleggelse. 
Regnskap pr. 31.12.17 – stort underskudd 
Byrådet arbeider med oppgradering av gravlunder 
Høring: Endring av navn på Østre Aker prosti 
Utleie av parkeringsplasser – et tilskudd til KfiO’s økonomi? 

4) Utvalgsmøter 
Tonsenbladets redaksjon 
Møte 25.01. vedr. nr. 2 og nr. 3 – nr.2 blir levert fra trykkeriet fredag førstkommende. 
Kapellan Mathisen har skaffet tre nye annonsører. 
DU 
Møte 01.02.: Evaluering av blomsterutdeling i adventstiden. Ny sorggruppe starter 26.02. – 
ingen fra Tonsen denne gangen. Planlegging av kirkekaffen på SingALong-gudstjenesten 
04.03.. Søknadsfrist frivillighetsmidler er 28.02. 
Internasjonalt utvalg 
Her har det vært flere møter i forkant av «Kirken og fredsarbeidet» 01.03. kl. 18:30. 
Ta med alle kjente og kom! 

 
 
 



MR 04/02/2018 
Driftsregnskap pr. 31.12.18 for menighet og barnehage – foreløpige tall. 
Menighetens regnskap er langt bedre enn det som var budsjettert; med økte inntekter og lavere 
utgifter er resultatet i underkant av 500.000,- bedre enn budsjettert. 
Barnehagens regnskap viser et underskudd på ca. 50.000,-. 
Tallene tas bare til orientering, - de er foreløpige da det ikke har vært revisjon enda. 
 
MR 05/02/2018 
Høringssvar; - Endring av navn på Østre Aker prosti 
Vedtak: 

- Nåværende navn «Østre Aker prosti» bør beholdes av kulturhistoriske grunner 

 
MR 07/02/2018 
Evaluering av frivillighetssøndagen 28.01.18 
Gudstjenesten: Flott samspill mellom forteller og musiker i fremføringen av den 
gammeltestamentlige fortellingen om Jakob og Esau. Stor enighet i stab og MR om dette. 
Hvis noen av de som kom hadde forventet seg en ordinær gudstjeneste, så ville man kanskje blir 
skuffet. Det kom noen kommentarer til MR/kirkeverter. Det var flott at det var søndagsskole, men 
tydelig hadde enkelte barn i 10-12 årsalderen samt noen konfirmanter glede av fortellingen i 
kirkerommet. 
Kirkekaffen: Bra kaker og god plass. Flott med barna fra søndagsskolen som delte ut sjokoladehjerter 
til alle på kirkekaffen. Morsomt med sang fra staben, men noe vanskelig å høre teksten. Det må være 
strengere regi (mere informasjon) som holder i rammene for kirkekaffen. Opprydding gikk veldig bra, 
da det var mange hjelpere. 
 
MR 08/02/2018 
Orienteringssaker 

1) Årsstatistikken for 2017. 
Tas til orientering. 

2) Årsmeldingen for 2017. 
Behandles i neste MR-møte. 

 
 
28.02.18 
 
Gry G. Fredum 
 
 


