TONSEN MENIGHET
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 7/2018, 10.10.18
Til stede: Anne Westermoen, Ingvild Nordberg Iversen, Nils Ola Sande, Torstein Winger,
Mari Wirgenes, Elisabeth Lunde Seland (1.vara), Inger Marie Astad (2.vara), Jon-Petter
Hagen (3.vara), Helge Kjølberg (4.vara)
Gry G. Fredum (referent)
Forfall: Amanda Gytrup, Monica Drage
MR 01/07/2018
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
- Orienteringssak nr. 7: Ny sokneprest – utlysning/ansettelse
- For øvrig godkjent.
MR 02/07/2018
Referat fra MR-møte 12.09.18
- Godkjent.
MR 03/07/2018
Referatsaker
1) AU-referat fra 26.09.18
Tas til orientering.
2) Ev. HK/FR-møter.
Det skal være FR-møte 18.10., der vil Westermoen møte.
3) Ev. PR/møter i prostiet
Det er innkalt til utvidet PR-møte 23.10. Westermoen møter for Tonsen.
4) Ev. utvalgsmøter
Tonsenbladet: Nr. 4 er i trykken og vil bli delt ut i uke 42/43.
DU 08.10.: Evaluering av en meget vellykket busstur til Oscarsborg.
Planlegging av Musikk&Mat 18.10., virksomhetsplanen 2019, og samtale rundt
budsjettforslaget til byrådet der det foreslås 3 mill i prosjektmidler til diakonalt
arbeid.
TOU 09.10.: Evaluering av 2018 så langt, virksomhetsplanen for 2019, familiegudstjenester,
Søndagsskolen, samtale om økt oppslutning om tiltak, juletrefest 06.01.19.
Internasjonalt utvalg: Lyssalg på kirkekaffen 25.11., 02.12. og 09.12.
MR 04/07/2018
Driftsregnskap for menighet og barnehage
Det forelå driftsregnskap for menigheten pr. 31.05.18 og driftsregnskap for barnehagen pr. 30.06.18.
- Tas til orientering.
MR 05/07/2018
Kirkebruksplanen
(Jf. MR 04/06/2018, AU 04/08/2018)
Den siste delen av planen vedr. Groruddalen prosti kom 04.10.
Menighetsrådet samtalte rundt hvordan og hva en besvarelse fra Tonsen bør inneholde.
AU lager et forslag til svar, som tas til MR 14.11.
Fredum søker om utsettelse vedr. innsendingsfrist til 15.11.

MR 06/07/2018
Fordeling av samlede leieinntekter fra soknekirker mellom menighetene og KfiO
(Jf.: HK’s forslag til vedtak i FR, datert 25.09.18)
«Fra og med år 2019 tilfaller 70% av leieinntektene fra bygg og rom som KfiO bærer driftsutgiftene
for, den enkelte menighet. De resterende 30% tilfaller Kirkelig fellesråd i Oslo.»
Westermoen ønsket rådets syn på dette, og rådet anså dette for å være en rimelig løsning.
MR 07/07/2018
Menighetens misjonsprosjekt – nytt prosjekt fra 01.01.19.
Utvalg for internasjonal kontakt har utredet nytt misjonsprosjekt da det nåværende prosjektet i
Liberia går ut 31.12.18.
Utvalget anbefaler å bytte til Misjonsalliansens prosjekt i Vietnam der Jon Ragne og Guro Bolstad er
plassert. Det er fem underprosjekter som alle er i tett samspill med hverandre.
Vedtak: Menighetens misjonsprosjekt f.o.m. 01.01.19 er Misjonsalliansens «Prosjekt Vietnam».
Avtalen gjøre gjeldende i 5 år med sluttdato 31.12. 23.
Innsamlingssum: kr. 20.000,- pr. år som primært samles inn ved 4 årlige ofringer. Hvis total
innsamlingssum årlig overstiger nevnte beløp overføres også denne summen til prosjektet.
Fredum informerer Misjonsalliansen.
MR 08/07/2018
Orienteringssaker
1) Nye stoler
De 85 nye stolene kom 01.10. og ble satt utover av leverandør.
De gamle rosa stolene ble gjennomgått og det resulterte i at 7 av dem ble tatt vare på. De
resterende ble kjørt på Brobekk av frivillige hjelpere 02.10.
2) Økernbråten barnehage – dispensasjon.
Det er gitt et muntlig svar som sier at dispensasjonssøknaden for barnehageåret 2018/2019
er innvilget. Det ventes på skriftlig bekreftelse.
3) Avskjedsgudstjeneste for Wirgenes 09.12.
MR bes sette av datoen, og det vil bli gitt beskjed vedr. behov for hjelp til kirkekaffen.
4) Høring: Kirkeordning for Den norske Kirke.
Svarfristen er 15.12.18, slik at dette behandles senere i høst.
5) Tonsenmessa
Datoene er 9. og 10.10. og alle oppfordres til å komme. Hvis noen har lyst til å gi gevinster er
det bare veldig hyggelig!
6) MR-valget 2019 – nominasjonskomite
(Jf.: AU 05/08/2018)
7) Prosess vedr. ansettelse av ny sokneprest
Trolig blir stillingen lyst ut før jul med ansettelse i bispedømmerådet i januar (seneste
februar).

10.10.18
Gry G. Fredum

