
 TONSEN MENIGHET 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 6/2018, 12.09.18 
 
Til stede: Anne Westermoen, Ingvild Nordberg Iversen, Nils Ola Sande, Torstein Winger, Amanda 
                 Gytrup, Mari Wirgenes, Elisabeth Lunde Seland (1.vara), Jon-Petter Hagen (3.vara),  
                 Helge Kjølberg (4.vara) 
                 Gry G. Fredum (referent) 
Forfall:    Monica Drage, Inger Marie Astad (2.vara) 
 
MR 01/06/2018 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet 

- Godkjent. 
- Habilitet: Seland og Hagen fratrer under MR 05/06/2018.  

 
MR 02/06/2018 
Referat fra MR-møte 30.05.18 

- Godkjent. 
 
MR 03/06/2018 
Referatsaker 

1) AU-referat fra 13.06.18 
Tas til orientering. 

2) AU-referat fra 22.08.18 
Tas til orientering. 

3) SU-møte 04.06.18 
Tas til orientering. 

4) AU & Vedlikeholdsutvalget (VU) 13.06.18 
Tas til orientering. 

5) FR-møte 07.06.18 v/ Winger (Driftsregnskap og økonomi dominerte møtet) 
6) Utvidet PR-møte 27.08.18 v/ Westermoen 

Hovedoppgaven i møtet var å legge rammer for møter med styringsgruppa for 
Kirkebruksplanen 11.09.18. 

7) Brann- og informasjonsmøte 03.09.18. 
Tas til orientering. 

8) Utvalgsmøter 
Redaksjonsmøte i Tonsenbladet 
Dette gjaldt TB 4/2018. 
Diakoniutvalget 23.08. 
Bl.a. evaluering av «Gi-og-få-en-dag», gave fra Lions til Musikk&Mat, planlegging av busstur 
12.09., Musikk&Mat 18.10., Oslo er miljøhovedstad i 2019. 
Givertjenestekomiteen 04.09. 
Hovedsakelig samtale rundt hvordan vi skal videreutvikle givertjenesten. 

 
MR 04/06/2018 
Kirkebruksplanen 
Muntlig referat fra møte i Groruddalen prosti 11.09.18. 
Møte var med styringsgruppa for kirkebruksplanen, fagforeninger, daglige ledere, menighetsråd og 
sokneprester. Vi møtte Norges KFUK/KFUM, Kirkens bymisjon og NMS for å bli orientert om en ev. 
virksomhet i kirkene som er foreslått omdisponert, samt få nye ideer. Menighetene kan nå komme 
med innspill til styringsgruppa. 
Høringsdokumentet «Kirkebruksplan for Oslo» 
Svarfrist er 01.11.18. 



(forts. MR 04/06/2018) 
AU forbereder et forslag til høringssvar i sitt møte 26.09.18. 
Forslaget behandles i MR-møte 10.10.18. 
Ved behov kan AU se på svaret i sitt møte 31.10.18 
I høringsdokumentet er Groruddalen prosti tatt med men det ligger ikke med svarskjema; dvs at 
denne delen av svarskjemaet m/ oppdatert høringsdokument mulig vil foreligge nærmere svarfristen. 
 
MR 05/06/2018 
Søknad fra Tonsen kammerkor 
(Jf.: AU 05/07/2018) 
Vedtak: Det bevilges kr. 21.000,- hvorav kr. 11.000,- tas fra ubenyttede midler på årets kirkemusikk- 
               budsjett. De resterende 10.000,- dekkes av oppsparte midler. 
Fredum informerer Tonsen kammerkor. 
 
MR 06/06/2018 
Årsmelding 2017; henger strategi og virksomhet sammen? – Et tilbakeblikk i forkant av arbeidet 
med virksomhetsplanen 2019. 
Fra samtalen rundt bordet kan følgende trekkes frem: 

- Mye av arbeidet i Tonsen går så bra som det gjør fordi vi har mange frivillige.  Frivillige er en 
uvurderlig ressurs og fortjener enda større synlighet i menighetens planer og meldinger. Hos 
oss er tanken «bidra med det du kan, og det er helt akseptabelt å si nei». Samspill mellom 
stab og frivillige er et «must» for å lykkes på dette punktet. Ressurskartlegging blant frivillige 
er et uvurderlig redskap når man gjør henvendelser. 

- Babysang er et kontaktpunkt med unge familier som ikke må undervurderes. Denne 
aktiviteten bør prioriteres høyt av menighetsråd og ansatte, - informasjon om dåp er veldig 
viktig i denne gruppen. 

- Informasjon slik at hvis du f.eks. føler at du begynner å bli for gammel for Tonsing, så vet du  
om kammerkoret og du bør vite nok til å kunne begynne der. Introduksjonsinfo?? 

- Kontakt med Bydel Bjerke. Hvordan er menigheten synlig for bydelen? Hvilke kontaktpunkter 
er det? Hvis man er tett på er det penger å hente – riktig nok prosjektbasert. Det er viktig å 
benytte de arenaer vi har og gå via kontakter/personlig kjennskap. 

- Smågrupper for voksne. Det må legges til rette for at dette kan bekjentgjøres som et tilbud i 
menigheten. Det må skaffes en koordinator! 

- Kirke-skole-samarbeidet. –Hva er status på dette? Er det kontakt med Vollebekk? Viktig at 
samarbeidet synliggjøres. 

Da er det bare å gå i gang med å forberede virksomhetsplanen for 2019! 
 
MR 07/06/2018 
Strategiplan for Oslo bispedømme 2019 – 2021 
Wirgenes gjennomgikk AU’s forslag og gjorde noen rettelser/tilføyelser. 
Forslaget ble vedtatt m/ rettelser. Følgende vil bli sendt inn: 
 
 
TILBAKEMELDING FRA MENIGHETSRÅD OG FELLESRÅD 

Retur til oslo.bispedomme@kirken.no innen 30.09.2018 

Innsendt av [menighetsråd/fellesråd]: TONSEN MENIGHET 

Strategiske mål for Oslo bispedømme 2019-2021 

Sett prioritet (Om 

ønskelig) 

Strategisk mål for Oslo bispedømme (avledet av kirkemøtets vedtak) 

 

 

2 

Gudstjenestelivet blomstrer  

Kommentar: Høres både viktig og bra!  

Men hvordan måles det at et gudstjenesteliv «blomstrer»?  

Vi er opptatt av at gudstjenestene gjøres tilgjengelige for alle. 

mailto:oslo.bispedomme@kirken.no


 

1 

Flere søker dåp og trosopplæring   

Kommentar: Livsviktig for kirkens fremtid og for folkekirken nå. 

 Kunst- og kulturuttrykk er en del av kirken sitt liv  

Kommentar: Kirken er en kulturbærer i vårt samfunn. Salmer og kirkekunst, musikk og tradisjoner er hele tiden 

en del av kirkens liv. 

 Kirken tar samfunnsansvar  

Kommentar: En selvfølgelig del av kirkens diakonale ansvar hvor både vern om skaperverket, kamp for 

rettferdighet, inkluderende fellesskap og nestekjærlighet hører med. 

 

4 

Flere deltar i kirkelig arbeid   

Kommentar: Satsing på frivillighet er viktig.  

Viktig også å arbeide for økt antall unge som tar kirkelig utdanning. 

 Kirken skaper trygge rom  

Kommentar: Viktig – og samtidig en selvfølge. Om kirkens rom ikke er trygge, er det å betrakte som avvik. 

 

3 

Kirken utvikler en demokratisk og velfungerende organisasjon    

Kommentar: En velfungerende organisasjon er en beskyttelse mot bortkastet tid – et viktig poeng i en situasjon 

der man tvinges til sparing. 

Vi er opptatt av et tett samarbeid mellom Oslo Bispedømme og Kirkelig fellesråd i Oslo for å få til dette. 

 

 

1. Hva gjør Oslo bispedømme for å nå de strategiske målene? 

 Forslag til aktivitet/tiltak for å nå ett eller flere av bispedømmets strategiske mål 2019-2021 

1 Inviterende/inkluderende kommunikasjon i det offentlige rom/ i media – for å alminneliggjøre og senke terskelen for 

gudstjenestedeltakelse, dåp, konfirmasjon og deltakelse i trosopplæring og annet kirkelig arbeid. Biskop Veiteberg er en 

nøkkelperson her. 

2 Heie frem kirkens ansatte og frivillige medarbeidere.  

Gi anerkjennelse og løfte frem erfaringer som kan inspirere og skape nytt mot.  

Lese menighetenes årsmeldinger.  

3 Gi god veiledning når det gjelder menighetsrådsvalg/ bispedømmerådsvalg neste år.  

Gjøre prosedyrene praktiske og enkle så gjennomføringen av valget ikke spiser opp altfor mye av stabens tid og ressurser.  

Generelt forenkle byråkrati og prosedyrer der det er mulig. Det er avgjørende viktig at Oslo Bispedømme og Kirkelig fellesråd i 

Oslo samarbeider godt. 

4 Oslo Bispedømme sammen med Kirkelig fellesråd i Oslo etablerer/ bruker sitt kontaktnett mot Rådhuset. Offensiv og god dialog 

med kommunen er nødvendig for å ivareta kirkens bygg og virksomhet. Dette er et lokalpolitisk anliggende som berører byens 

befolkning. Kirkebyggene oppleves som et felleseie i byen – og må ivaretas for å kunne fortsette å være det. 

 

 

2. Hva gjør menighetene for å nå sine strategiske mål? 

Tonsen menighet har i sin virksomhetsplan tre stikkord for sin strategi. Opp mot disse blir menighetens virksomhet vurdert.  

Disse hovedordene i vår strategi er: TRO. TJENESTE. TRIVSEL. 

 Forslag til aktivitet/tiltak for å nå ett eller flere av menighetens strategiske mål i 2019 (det neste året) 

1 Høy faglig kvalitet på alt menigheten gjør.  

Videreutvikle aktiv og målrettet invitasjon til kirkens gudstjenester, aktiviteter, dåp og konfirmasjon gjennom nettsider, facebook 

og Tonsenbladet.  

Beskrive kirkelige handlinger, gudstjenester og aktiviteter praktisk og gjerne med «brukerstemmer».  

Arbeide for at deltakere i alle aktiviteter har i tankene «Pluss en» - dvs tar med seg én til når de skal til gudstjenester, aktiviteter, 

kurs, osv. 

2 Fortsatt bruke lokale sangere, musikere, kunstnere, forfattere og lokale profiler i menighetens virksomhet (gudstjenester, 

arrangementer, konserter, publikasjoner, osv). 

3 Informere om og gjennomføre valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Tydelig kommunikasjon til menighet og lokalmiljø om 

hvor og når og hvordan valget skal finne sted. 

4 Arbeide for å få i stand en forbedret og lett tilgjengelig kirkeskyssordning fra alle deler av menigheten. Vi vi arbeide for at den 

skal kunne brukes til både gudstjenester, Onsdagstreff og andre arrangement i kirken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



MR 08/06/2018  
Orienteringssaker 

1) Revisjonsberetning for 2017 
Ble delt ut i møtet. 

2) Godkjennelse av revidert trosopplæringsplan Tonsen 
Godkjennelsen er datert 25.06.18, se biskopens merknader: 

 «Menigheten har et bra kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid. Det er lagt opp til godt samspill 
mellom dette og breddetiltakene. Jeg vil utfordre dere på å tenke noen flere tiltak for ungdom på sikt. 
I tiltaket konfirmasjon ber jeg dere jobbe videre med en plan for konfirmasjonstiden som enda bedre 
beskriver innholdet i det konfirmantene skal få kunnskap om og kjennskap til. Eksempelvis foreligger 
det ingen beskrivelse av timene på leir som utgjør en stor del av timene i dette tiltaket.» 
 
Biskopens trosopplæringsrådgivere vil i kontaktpersonsamtalene følge opp disse merknadene med 
Kateket Helga Marie Abrahamsen. 

3) Loppemarkedet 2019 
(Jf.: AU 09/07/2018) 
Det ble informert om behov til hjelp på loppemarkedet på Brann- og informasjonsmøte 
03.09.18. AU utformer en skriftlig henvendelse til styrene i saken. 

4) Energibruk i kirkene 
Grunnet KfiO’s pressede økonomi oppfordrer kirkevergen innstendig om at det må spres på 
strømmen (Det er varslet en prisøkning på 30% eller mer for de kommende månedene fra 
kraftleverandørene.) Spesielt gjelder dette oppvarming av rom; skru ned varmen etter bruk. 

5) Kirkeuka for fred; arrangement i Tonsen 18.09.18 
(Jf.: AU 05/06/2018) 
Westermoen orienterte. 

6) FR-møte 18.10.18 
Westermoen møter i stedet for Winger. 

 
 
12.09.18 
 
Gry G. Fredum  
 

 


