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I løpet av året vi har lagt bak oss 
har det vært mye snakk om sårbare 
grupper, de sårbare blant oss. En 
pandemi har herjet blant oss og 
i takt med at smitteverntiltakene 
har blitt trappet opp, har vi blitt 
oppmerksomme på at pandemi og 
tiltak rammer ulikt. Sårbarheten 
har mange ansikter; det er de som 
er sårbare for selve sykdommen 
og det er de som det ikke nødven-
digvis vil bli rammet hardt hvis 
viruset får tak i kroppen, men som 

lider under alle tiltakene. De gruppene 
som har vært særlig sårbare, er grupper 
som alltid er sårbare når samfunn blir 
utsatt for stort press; barn og unge, 
eldre, mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne og mennesker med psykiske 
utfordringer, for å nevne noen.  
 Hva ligger i begrepet sårbarhet? En 
måte å si noe om hva begrepet innehol-
der er å knytte det til i hvilken grad et 
system har evne til å tåle påkjenning 
og stress. I helse- og sosialfag oppfat-
tes sårbarhet ofte som resultat av et 
samspill mellom biologiske, sosiale, 
kulturelle og psykologiske faktorer som 
disponerer for somatiske sykdommer, 
psykiske lidelser og diverse former for 
marginaliseringserfaringer. 
 Når sårbarhet brukes til å si noe om 
hva en person eller gruppe «er», kan 
det oppleves både stigmatiserende og 
fremmed. De færreste av oss ønsker å 
få vår identitet redusert til det som kan 
oppfattes som en svakhet. Det blir mer 
riktig å snakke om sårbarhet som en 
relativ størrelse: En kan være sårbar i 
noen situasjoner og ikke i andre, i noen 
relasjoner og ikke i andre. Sårbar-
het må defineres ut fra konteksten: 
Mennesker er ikke sårbare, men de kan 
befinne seg i marginale eller sårbare 
livssituasjoner.
 Året med pandemi har vært histo-
risk krevende og det har satt mange av 
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t Vår iboende  

sårbarhet

Maria Paulsen Skjerdingstad,  
sokneprest

oss i en sårbar livssituasjon. Antallet 
sårbare grupper har økt. Politikere og 
byråkrater som har tatt avgjørelser 
på vegne av oss alle, har hatt et stort 
ansvar og måttet avregne tiltak mot 
hverandre; et tiltak som gir økt beskyt-
telse for en sårbar gruppe, vil bli en økt 
belastning for en annen sårbar gruppe. 
 Og alle har vi vel dette året blitt 
minnet på at vi alle bærer med oss 
en iboende sårbarhet, en sårbarhet vi 
har i kraft av å være menneske. Den 
sårbarheten vi alle kjenner på når 
livet er vanskelig og som er en av de 
allmenne betingelsene ved menneske-
lig eksistens, men samtidig en side 
ved livet som vi kan ha vanskelig for å 
vedkjenne oss. 
 Men et menneske som blir ekspo-
nert for sårbarhet kan også komme nær 
opplevelsen av hva menneskelig eksis-
tens virkelig er: en eksistens formet av 
vår avhengighet, dødelighet, skjørhet i 
relasjonene våre og den eksistensielle 
ensomheten som vi alle kjenner på, før 
eller siden. Et menneske som vedkjen-
ner seg selv som sårbar, er også gitt 
muligheten til å komme nærmere hva 
det vil si å være menneske. 
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En ildsjel på Bjerke takker av
Tekst Jon Magne Vestøl

Våren 2021 er han og familien på flyt-
tefot. Etter 15 år i bydel Bjerke setter 
de kursen mot hjemtraktene hans i Bø i 
Telemark.
  
Sjefen for «Superonsdag»
I Tonsen kirke er Sveinung best kjent 
som sjefen for «Superonsdag» de siste 
6-7 årene. Superonsdag er en treff-
plass for barnefamilier i Tonsen kirke. 
Annenhver onsdag ettermiddag samles 
foreldre og barn om et varmt måltid 
og gruppedelte aktiviteter med vekt på 
sang og lek. 
 Sveinung forteller at han ble med i 
Superonsdag fordi han var småbarnsfar 
og søkte et tilbud for barn i kirka, og 
hadde venner som allerede deltok i 
denne familieaktiviteten. Ganske raskt 
ble han rekruttert til å være mathenter, 

det vil si å frakte varm mat til middags-
måltidet fra Meny Vollebekk. 
 I 2012 ble han utfordret til å være 
med i styret. – Det var naturleg for meg 
å bidra, sier Sveinung på lett avslepen 
Telemark-dialekt. – I 2014 vart eg 
styreleiar og har vore det fram til i dag.

Aktivitet med liv og røre
Sveinung forteller at det har vært 
omkring 25 frivillige som har delt på 
oppgavene i Superonsdag, i nært og 
godt samarbeid med dyktige og enga-
sjerte ansatte i staben i Tonsen menig-
het. Det har tidvis vært stor aktivitet og 
mye liv og røre på samlingene med opp 
mot 100 deltakere på det meste, med 
smått og stort.
 Tre kor har vært knyttet til Super-
onsdag, med aldersspenn fra 1 år til 7. 
klasse. Familiekoret «Kaos og Sang» 
er for barn i førskolealder, barnekoret 
«Superkidz» dekker klassetrinn 1-4, 

mens «Tween Sing» er for barn på 
mellomtrinnet (5-7).
 – Tilbakemeldingane har vore gode, 
sier Sveinung. – For dei vaksne handlar 
det om å høyre til. Det å kunne ha ein 
naturleg plass i kyrkja i den særprega 
småbarnsfasen. Å ha nettverk med 
barnefamiliar i same situasjon er viktig, 
og det å kunne bli kjend med nye men-
neske i nærmiljøet. 
 – Og, legger han til, det er heilt klart 
viktig for travle småbarnsfamiliar å 
kunne kome til dekka bord og få servert 
varm middag eit par gongar i månaden.
 Superonsdag har en lavterskel-
profil. Det er ikke lagt vekt på direkte 
forkynnelse, men familiekoret har en 
del kristne sanger på repertoaret. Alle 
korene har også deltatt på familieguds-
tjenester i Tonsen kirke og på ulike 
festivaler og events i regi av KFUK-
KFUM som Superonsdag er tilsluttet.

Sveinung forteller at han ble med i Superonsdag fordi han var småbarnsfar og søkte et tilbud for barn i kirka, og hadde 
venner som allerede deltok i denne familieaktiviteten. Foto Jon Magne Vestøl

Uten de frivillige ildsjelene ville Bjerke bydel og Tonsen kirke ha vært svært mye fattigere. 
En av de som har gitt solide bidrag til lokalmiljøet opp gjennom årene, er Sveinung Groven.

3

Tonsenbladet



 Under korona-perioden det siste 
året har det dessverre ikke vært mulig  
å arrangere Superonsdag. Bare de to  
barnekorene har hatt tilbud mens små-
barnsaktivitet og familiesamling har 
vært satt på pause.

Bjerkeprisen 2019
Sveinung har vært aktiv på mange 
arenaer i nærmiljøet. For dette ble han 
hedret med Bjerkeprisen i 2019. – Eg 
fekk denne prisen for ei totalpakke, 
sier han. – I tillegg til Superonsdag har 
eg vore leiar for «Bjerkedalen Isleg-
gerlaug», ei gruppe på seks personar 
som driftar skøytebanen i Bjerkedalen 
park på vegne av bydelen. Vi sprøytar 
is så det blir skøytebane på ballbanen. 
I tillegg har eg vore med på aksjon 
for lokalt busstilbod (58-ruta), og 
eg har vore engasjert i burettslag og 
garasjelag der eg bur i Bjerkedalen. 
Og utover det har eg vore engasjert i 
Brobekk skolehage med plenklipping 
og brøyting av skiløyper for barn.

Stort frivillig engasjement i Bjerke 
bydel
Sveinung sier det er stor innsats i det 
frivillige arbeidet i bydelen på mange 
nivåer, blant annet innenfor idrett og 
kultur. – Det er eit samspel og ein 
laginnsats som betyr mye, sier han.  

– Og det er ein verdi som lokalsamfunn 
og storsamfunn må hegne om. Det har 
vore flott å kunne delta i lokalt frivillig 
arbeid og kunne samarbeide med så 
mange flotte menneske.
 Laginnsatsen omfatter ikke bare de 
som står i bresjen. – Det er viktig for 
meg å seie at frivillig arbeid er avhen-
gig av familiesituasjonen, understreker 
Sveinung. – For min del kunne eg 
aldri ha vore så mye med i arbeid utan 
at kona hadde vore med. Når ein har 
små barn er frivillig arbeid ute alltid 
avhengig av at noen gjer frivillig arbeid 
heime. Eg er svært takknemlig for at vi 
har kunna samarbeide om å yte noko 
for lokalmiljøet.

Korona-situasjonen og gjenåpning
Sveinung sier han er usikker på hvor-
dan Korona-situasjonen påvirker det 
frivillige arbeidet. – Som småbarnsfar 
er ein eigentleg lite ramma, så lenge 
ein har arbeid og skole og barnehage er 
åpne. Korona-situasjonen har åpna for 
nye familieaktivitetar som tur i skogen. 
Situasjonen er nok mye verre for andre, 
slik som ungdomar, eldre og sjuke.
 Det er usikkert hva slags virkning 
korona-situasjonen kan få på det 
frivillige arbeidet. – Ein må rekne med 
fråfall og at det kan bli ein krevande 
oppstart, sier Sveinung. – Superonsdag 
er for eksempel prega av folk sluttar 
fordi barna blir eldre eller fordi dei skal 
flytte eller liknande. Når ein startar 
opp igjen er ein derfor avhengig av å 
rekruttere nye.
 Det er å håpe at Superonsdag og 
andre aktiviteter vil få en oppblom-
string når samfunnet åpner opp. Folk 
som Sveinung fortjener heder og ros 
for alt arbeid de legger ned for vårt 
felles beste i bydel Bjerke.

Tre grunner til Sveinungs engasje-
ment - tidl. trosopplærer Marthe 
Haaland Wang, kona Hilde Skjelfoss 
Groven og datter Anna Nikoline 
Skjelfoss Groven (11).

Superkidz og Tween Sing på Kid Sing 
Show med KFUK-KFUM 2019. Foto: 
Sveinung Groven
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Å tegne en himmel 
over oss 
 
 
I starten av konfirmantåret, i forbindelse med utdeling av konfir-
mantbibelen under en bønnevandring i februar, fant jeg frem min 
første bibel – en gul en med korn og marihøne på som jeg fikk da 
jeg var konfirmant. Jeg ble minnet på mitt første møte med Bibelen, 
og hvor opptatt jeg var av å finne ut om den var sann eller ikke. Den 
gangen betydde det at alt jeg leste måtte være vitenskapelig korrekt. 
Som prest har jeg gått en lang vei med Bibelen, og sannhet betyr 
ikke lenger det som det en gang gjorde. 

 Bibelen er ingen naturfagsbok, ei heller en historievitenskapelig 
bok etter moderne standard å regne, men en relasjonsbok (eller kanskje 
er det mer riktig å si relasjonsbøker). Der tenker jeg Bibelens sannhet 
og rikdom er å finne. Bibelen gir oss innblikk i mellommenneskelige 
relasjoner og relasjonen mellom mennesket og Gud.
 Det er fascinerende hvor relevant mange av fortellingene er, selv 
om de er flere tusen år gamle. I Bibelen kan vi lese om kriger, utroskap, 
svik, undertrykkelse, utenforskap og mye annet vondt og vanskelig. Vi 
kan også lese om kjærlighet, samhold og om mennesker som bygges opp 
og løftes frem. De menneskelige erfaringene og følelsene vi sitter med i 
dag speiler seg i Bibelens skildringer og gir oss et språk for dem.
 Så er samtidig Bibelen noe mer enn det. For den bidrar også til å 
tegne en himmel over oss – over det menneskelige. Den tegner en link 
mellom våre liv og Gud selv. I Bibelen kan vi lese at alt det vi mennes-
ker baler med er ikke er ubetydelig for Gud, men noe Gud selv kom ned 
for å møte. Jeg synes det er vakkert, men også ganske vanskelig å tro på 
noen ganger. Heldigvis deler jeg erfaringen av å bli dratt mellom tro og 
tvil med mange som har gått foran, noe Bibelen har vist meg.
 Jeg føler meg aldri mer religiøs enn når jeg er på fjellet, borte fra 
byens lysforurensning, med blikket rettet opp mot en himmel full av 
stjerner. Da kan jeg, i noen sekunder, bli grepet av en overbevisning – 
det må finnes en Gud. Like etterpå dukker spørsmålet opp: men hvem er 
lille jeg oppi det hele?
 I de øyeblikkene kan Bibelen hjelpe meg å sette ord på min erfaring, 

på noe sant, og jeg kan undre meg sammen med forfatteren, i det 
tilfellet av salme 8: 

Når jeg ser din himmel,  
et verk av dine fingre,
månen og stjernene  
som du har satt der,
hva er da et menneske  
– at du husker på det, 
et menneskebarn 
– at du tar deg av det?
 

Til ettertanke
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Årsmøte 30. mai
Velkommen til årsmøte i Tonsen 
menighet 30. mai kl 12.30 i store 
menighetssal. Vel møtt!

Den norske kirke foretar en medlems-
undersøkelse annethvert år. I 2020 har 
en forkortet versjon blitt gjennomført i 
tillegg på grunn av koronapandemien. 
Undersøkelsen kartlegger deltakelse og 
oppslutning om kirkelige handlinger 

Noen av funnene i 2020: 
• 2 av 3 innbyggere i Norge er   
 medlemmer av Den norske kirke.
• 8 av 10 medlemmer ville døpt   
 barnet sitt om de fikk barn nå.
• 2 av 3 medlemmer ville konfirmert  
 seg kirkelig hvis de skulle konfir- 
 mert seg nå.
• 6 av 10 medlemmer ville giftet seg  
 i kirken hvis de skulle giftet seg nå.
• 4 av 5 ønsker en kirkelig gravferd
• Over 8 av 10 har besøkt Den   
 norske kirke fysisk eller digitalt.

Undersøkelsen er gjennomført av 
Opinion.

Oppslutningen om 
Den norske kirke

Sommertreff  
i Tonsen kirke
Også i sommer samles vi til  
et enkelt program/andakt 
inne i kirken og en lett som-
merlig bevertning etterpå. 
Tidspunktet er kl. 12.30  
på følgende onsdager:  
23. juni, 7. juli,  
21. juli og  
4. august. 
 
Velkommen! 
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Med blikk for fly og hjerte for  
mennesker
Tekst Jon Magne Vestøl

En tidligere medarbeider er på gjen-
visitt som vikar i Tonsen kirke våren 
2021. Ole Johan Beck arbeider nå 
til vanlig som prest for inkluderende 
kirkeliv i Oslo bispedømme, men var 
ansatt i Tonsen fra 1992 til 2006. Ved 
siden av omsorg for mennesker med 
særskilte behov, har han også en liden-
skap for fly.  

Humanitær flyvirksomhet: MAF
De fleste forbinder nok flytrafikk med 
ruteflygning. Ole Johans interesse og 
engasjement går videre enn dette. Han 
er medlem i den norske delen av en 
organisasjon som kaller seg MAF – 
Mission Aviation Fellowship – hvor 
han også er varamedlem til styret. MAF 
er en organisasjon som bistår med 

flyfrakt av personer, medisiner og utstyr 
i lite tilgjengelige områder på kloden. 
 – Jeg møtte MAF mens jeg var prest 
i Tonsen for ca 20 år siden, forteller Ole 
Johan.  For meg ble det et sted å kombi-
nere min tro og min sterke flyinteresse. 
– Jeg dro på et møte som MAF hadde 
på Sinsen og har vært med siden. 
 Ole Johan forteller at initiativet til 
den europeiske delen av MAF kom 
fra to flygere fra Royal Air Force som 
hadde deltatt i andre verdenskrig. De 
møttes etter krigen og spurte hver-
andre: Kan vi bruke fly til noe bedre 
enn krigføring og bombing? I 1947 
kjøpte de et fly for å frakte pasienter, 
medisiner og helsepersonell i Afrika, 
i områder hvor bakketransport var 
krevende og svært langsom.
 I dag har MAF over 130 operative 
fly, hovedsakelig i den tredje verden. 
De flyr for å hjelpe, ofte der ingen 

andre vil eller våger å fly. MAFs 
tjenester benyttes av de fleste store 
internasjonale hjelpeorganisasjonene. 
 MAF-Norge er et nettverk av 
kristne mennesker med flyinteresse 
som støtter MAFs hjelpevirksomhet. 
En del av medlemmene har flysertifikat 
og flyr selv. Medlemmene deltar i 
arbeid med å spre informasjon om 
MAFs arbeid og deltar i innsam-
lingsarbeid og rekruttering av teknisk 
personell og flygere til organisasjonen.
 – Som MAF-medlemmer prøver 
vi å bidra til å spre informasjon og 
støtte, sier Ole Johan. – Vi har faste 
møtepunkter i året. Et møtepunkt er 
vanligvis i en weekend i slutten av 
august på Starmoen ved Elverum, et 
senter for seilflysport. Vinterstid et det 
et møtepunkt på Åsnes Finnskog hvor 
medlemmene kan fly inn med småfly 
og lande på en islagt innsjø.

Et møte med fly- 
entusiast og  
integreringsprest 
Ole Johan Beck

Flyinteressen hos Ole Johan ble vakt tidlig. – Jeg bodde nær Fornebu flyplass i oppveksten, forteller Ole Johan og fulgte 
med fra 9-10 årsalderen. Foto: Jon Magne Vestøl
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Tidlig flyinteresse
Flyinteressen hos Ole Johan ble vakt 
tidlig. – Jeg bodde nær Fornebu 
flyplass i oppveksten, forteller Ole 
Johan. – Jeg fulgte med fra 9-10 
årsalderen. På min 10 årsdag ble jeg 
tatt med av min far opp på takterrassen 
på flyterminalen med utsikt utover 
rullebaneområdet. Jeg ble fascinert av 
et nytt SAS-fly, DC-8, det største flyet 
før jumbo-jeten kom. 
 Siden den gang har han fulgt med 
på trafikken på Oslo Lufthavn. Før 
datamaskinenes tid hentet flyentusias-
ter informasjonen fra flyselskapenes 
rutetabeller. – I dag er det enkelt å 
følge med på trafikken vi internett, sier 
Ole Johan. – På nettsiden flightradar24.
com man kan følge sivil flytrafikk hele 
døgnet over hele verden og se hva 
slags fly som lander.
 Ole Johan forteller at flyinteres-
serte har kontakt gjennom uformelle 
nettverk. NSFF – Norsk spotter og 
flyentusiast forening ble stiftet i 2006 
og har nettsiden norskflyspotter.no. 
Foreningen har fått til en avtale med 
Avinor så medlemmene kan få tilgang 
til gode steder å observere fly på 
flyplassene.
 Nå i koronatiden er det bare en 
brøkdel av vanlig trafikk, sier Ole 
Johan. – Det har store konsekvenser for 
de som har arbeid knyttet til flytrafik-
ken, med oppsigelser og ledighet.

Prest for inkluderende kirkeliv
Ole Johans egentlige stilling er å være 

spesialprest for inkluderende kirkeliv. 
I denne stillingen har han vært siden 
han sluttet i Tonsen i 2006. – I dette 
arbeidet har jeg kontakt med menighe-
ter i hele Oslo og har vært i de fleste 
menighetene i bispedømmet, forteller 
han. – Nedstengingen i mars 2020 
førte til stans i alle avtaler. Det har 
ikke vært mulig å ha fysiske samlinger 
for mennesker med nedsatt funksjon. 
Det er et sterkt savn å ikke kunne ha 
kontakt med de ulike gruppene. Men 
jeg har hatt mulighet til å følge opp 
ved enkelte anledninger. Når det har 
vært dødsfall på dagsenter, har vi fått 
til minnesamvær i et eget rom hvor 
berørte har fått komme inn og sitte ned 
en av gangen til en minnestund.
 Ole Johan forteller at han jevnlig 
har kontakt med flere dagsenter og Tro 
og Lys-grupper og også med Maria-
huset på Frogner hvor han deltar som 
prest. – Og så er det Singalong-koret 
som har julespill om høsten og påske-
spill om våren. Jeg er med på øvelsene, 
men vi har ikke møttes siden nedsteng-
ningen. Det er et savn at koret ikke har 
kunnet opprettholde sin virksomhet, et 
savn både hos meg og brukerne.
 Ole Johan forteller om bakgrun-
nen for at han kom inn i arbeidet som 
integreringsprest: – Datteren vår hadde 
cerebral parese og satt i rullestol. Jeg 
tok videreutdanningskurset «En kirke 
for alle» i 2000 og ble spurt om å vika-
riere i stillingen som integreringsprest. 
Dette gav meg interesse for å søke 
stillingen da den ble lyst ut. Jeg hadde 

MAF fly på Kjeller i 2010. En Kodiak 100 Quest som kan ta med mye last  
og bruke korte baner. Foto Ole Johan Beck

opplevd det som et kall å komme til 
Tonsen i sin tid, og det var også et kall 
jeg opplevde da jeg begynte å arbeide 
som integreringsprest.

Vikarprest i Tonsen
Engasjementet som vikarprest i 
Tonsen nå i vinter fikk han av prosten 
i Groruddalen. Ole Johan sier det var 
hyggelig å kunne bidra. – Selv om 
det har vært mye hjemmekontor og 
lite gudstjenester, har det likevel vært 
muligheter for å møte mennesker til 
samtale i kirken i forbindelse med 
begravelser. Det var spesielt fint å 
kunne holde kirkerommet åpent noen 
timer på julaften for dem som ville 
stikke innom og tenne lys og ha en 
stille stund. Det er godt å være tilbake 
i Tonsen. Jeg har mange minner herfra. 
Jeg kjenner at det å være i Tonsen er 
blitt en viktig del av min identitet.

MAF-fly på base. Foto: MAF.no
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Den som sørger, opplever ofte at en blir 
alene med sin sorg. Det å kunne snakke 
med noen er en støtte på veien. Venner, 
familie og andre kontaktpersoner kan 
bli viktige støttespillere i sorgen.
 Du kan gjerne ta kontakt med prest 
eller diakon, hvis du ønsker en samtale. 
Diakonen kan også fortelle om tilbud 
om sorggrupper for etterlatte. Se kon-
taktinformasjonen på side 2.

Hjelp i sorgen?

© Pexels

© Pexels

Tekst og foto Arne Østreng

 
Årvoll skole har i mange år har vært en 
samarbeidspartner med Tonsen kirke. 
I årene 1957 og frem til at kirken ble 
ferdig høsten 1961, ble matsalen på 
skolen benyttet til gudstjenester. En 
matklokke fra Disen gård ble benyttet 
som kirkeklokke. Siden har det blitt 
tradisjon at skoleelevene blir invitert på 
julegudstjeneste. Skolen rommet også 
andre viktige funksjoner for lokalsam-
funnet, slik som bibliotek, inntil nytt 
bibliotek ble åpnet på Bjerke. 
 Planene om skolen oppsto allerede 
i 1946. Nærmeste skole var da Sinsen 
skole som lå/ligger et godt stykke unna 
vårt distrikt. Sterk utbygging av nye 
boliger i vårt område etter krigen 

skapte et stadig større behov for skole-
plasser. Gleden var derfor stor da den 
nye Årvoll skole med sine 15 klasse-
rom kunne tas i bruk høsten 1955. Ved 
oppstart var det 479 elever i småskolen 
fordelt på 19 klasser. Alt var ikke klart 
ved oppstarten. Blant annet var det 
utedo i en periode. Allerede høsten 
1956 var elevtallet økt til 925 fordelt 
på 25 klasserom med 33 klasser. Ved 
skoleårets begynnelse 1957 var alle 
28 klasserom, administrasjonsbygg, 
lærerrom, spesialrom og tilrettelagte 
utearealer ferdige. 
 Årvoll skole ble en populær skole 
og arbeidsplass. En rekke tiltak ble 
igangsatt. Årvoll skoles guttemusik-
korps ble startet i 1957. I 1970 vedtok 
korpsets styre å ta inn piker i korpset, 
og navnet ble forandret til Årvoll 
skoles musikkorps. Korpset har vært 
og er et verdifullt tilbud for barn og 
ungdom og til glede for beboerne i 
området. I perioden 1963-1990 hadde 
skolen også et eget melodicaorkester 
som rekrutterte medlemmer fra små-
skolen. I 1957 ble det også etablert et 

Årvoll skole: «Med 
blikk for alle»

Årvoll skole har i dag nærmere 700 elever fordelt på 29 klasser.

Friluftsguds- 
tjeneste ved  
Isdammen 6. juni
Vi feirer Skaperverkets dag 
med utegudstjeneste søndag 
6. juni kl 11.00 ved Isdam-
men, øverst i Årvollveien.
 Det blir en enkel gudstje-
neste ved skogkanten, tilpas-
set små og store. Vi håper 
mange vil ta turen og ta del  
i en annerledes gudstjeneste-
opplevelse ute i Guds egen 
katedral. Velkommen! 
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I forgrunnen ser vi Trond Eriksen, en 
spent førsteklasses elev på sin første 
skoledag i august 1955. Bak vises 
deler av den nyåpnede skolen. 
Foto: Privat
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eget jentekor på skolen. Mange vil også 
huske at kleskodeksen for lærerne var 
annerledes enn i dag. Det var vanlig at 
mannlige lærere brukte lagerfrakker og 
kvinnelige lærere armforklær. 
 I 2014 fikk skolen et nytt etterleng-
tet bygg som i dag huser elevene fra 
1.-3. trinn og Aktivitetsskolen. Dette 
bygget har store og flotte klasserom. I 
2017 fikk skolen endelig pusset opp 
spesialrommene til naturfag, mat og 
helse og teknologi. I januar 2019 kunne 
skolen åpne «bygdas nye storstue», fler- 
brukshallen.Endelig kunne den gamle 
slitte gymsalen fra 1955 bli erstattet 
med en flott hall som kan deles i tre, 
slik at tre klasser kan ha gym samtidig. 
Nåværende rektor Audun Aardal be- 
gynte å jobbe med dette allerede i 2007, 
så åpningen av denne flotte hallen har 
vært etterlengtet for både skolen og 
idrettslagene på Årvoll i mange år. Et 
stort løft for hele nærmiljøet.
 Årvoll skole er i dag en 1-10 skole 
med ca 700 elever fordelt på 29 klasser. 
Skolen har i mange år mottatt elevene 
fra Tonsenhagen til skolens ungdoms-
trinn fram til Vollebekk skole sto ferdig 
i 2017. Da gikk elevene fra Tonsen-
hagen dit. Fra skoleåret 2021/2022 vil 
avgangselevene på Løren skole få til- 
hørighet til Årvoll skoles ungdomstrinn 
hvert år fram til 2025 da det skal stå 
ferdig ny ungdomsskole på Økern. Med 
 tanke på at Lørenelevene skal få til 
hørighet til Årvoll skole i flere år fram-

over, vil det bli satt opp midlertidige 
paviljonger for å møte elevtallsøk-
ningen. Audun Aardal understreker at 
Årvoll skole har mange års god er- 
faring med at elever fra andre skoler 
starter hos seg på ungdomstrinnet, og 
at de gleder seg til å ta imot elevene fra 
Løren skole. 
 Audun Aardal pleier å si at Årvoll 
skole har byens beste beliggenhet, selv 
om at han er klar over at det kan være 
litt subjektivt. Han begrunner dette 
med de flotte uteområdene skolen har, 
kunstgressbane, eplehagen og innen 
umiddelbar nærhet både Årvollia og 
marka, noe som gir gode muligheter 
til å flytte klasserommet ut i det fri og 
gi elevene gode kunnskaper om både 
nærmiljøet, naturen og friluftslivet. 
Skolens visjon «med blikk for alle» 
forplikter den hele tiden til å ha et stort 
fokus på elevenes trivsel. Skolen gjør 
det den kan for at elevene skal føle at 
de blir inkludert og verdsatt hver dag. 
I dette arbeidet har skolen et godt og 
tett samarbeid med foreldrene. Skolens 
FAU er aktive støttespillere og pådri-
vere for det som er felles interesser, 
et godt skolemiljø, et trygt og godt 
nærmiljø, Årvoll som et godt sted å 
vokse opp. 

Kilder: Rektor Audun Aardal og 
rådgiver Torunn E Silva ved Årvoll 
skole samt Jubileumsskriv Årvoll skole 
50 år 1955-2005

Tonsen kammerkor satser på en fin 
musikkveld med flotte sanger, blant 
annet Duruflés Tota pulchra es 
Maria og Beatles´ Here Comes the 
Sun, søndag 6. juni kl. 19.00 i 
Tonsen kirke. Håper vi sees! På 
grunn av korona kan det skje noen 
endringer i tidspunkt og sted (kan-
skje utendørs i en herlig sommer-
kveld.)  Følg med på kammerkorets 
facebook-side og kirkens nettside  
for nærmere informasjon.

Tonsen kammerkors sommerkonsert  
søndag 6. juni kl. 19.00

Loppemarkedet  
i år er avlyst

For andre år på rad avlyses lop-
pemarkedet i Tonsen menighet. 
Det er en både vanskelig og lett 
avgjørelse å ta; vanskelig fordi 
inntektene fra loppemarkedet 
finansierer mye av vårt barne- 
og ungdomsarbeid – lett fordi 
verken frivillige hjelpere eller 
kunder skal utsettes for smitte-
fare! Vi håper å komme sterkere 
tilbake i 2022.

Hvis du ønsker å gi en gave 
spesielt til barne- og ungdoms-
arbeidet i Tonsen menighet, 
bruk Vipps 558961 eller konto-
nummer 1503.08.60443.  
Tusen takk!

Med vennlig hilsen
Tonsen menighetsråd

Ung Messe guds-
tjeneste 13. juni
Denne søndagen kl. 11.00 blir 
det en noe annerledes guds-
tjeneste for og av ungdom. 
Medvirkende er blant annet 
kateket Helga Marie Abraham-
sen. Etter gudstjenesten blir 
det kirkekaffe. Velkommen!

© Depositphotos
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Tekst Anne Fikkan

Mange av oss som har bodd i området 
en stund, husker det gamle gartneriet 
i «Spælabakken» - den bratte vei-
stumpen fra Lunden bussholdeplass 
i Trondheimsveien til Tonsenhagen. 
Etter at driften opphørte på slutten av 
1990-tallet, ble gartneribygningene 
stående til nedfalls og gartnerjordet 
grodde igjen. Men våningshuset på 
gården Åsly står fortsatt og nye rek-
kehus har tatt gartneriets plass. 

Åsly
Våningshuset på Åsly ble bygget i 
1880 som bolig for dem som arbeidet 
på Linderud gård. Vi har en folketelling 
fra 1900 som viser at to familier og i 

alt elleve personer bodde her. Familie-
fedrene arbeidet i steinproduksjonen. 
De fleste husene i området hadde 
denne funksjonen. Spælen - en liten 
tømmerstue som ga opphav til navnet 
Spælabakken - huset sesongarbeidere 
til skogsdriften. 
 I Smedstua, som i offentlige papirer 
het Linderudhaugen, nede i bakken 
bodde Andreas Aslaksen med sin fami-
lie. Andreas var smed. Hestetrafikken 
fra steinbruddet og ned Spælabakken 
ga ham arbeid, men viktigst var det 
å holde steinborene skarpe. Familien 
var barnerik. Folketellingen fra 1900 
viser at to av de åtte søsknene bodde 
hjemme. Amalie som fortsatt var ugift 
i en alder av 42 var «strykepike» på 
Linderud, mens yngstesønnen Hans var 
gartner samme sted. 

Det er Hans mye av denne historien 
handler om. Han var en allsidig og 
usedvanlig driftig mann. 15 år gammel 
kjøpte han Åsly av godseier Haaken 
Christian Mathiesen. Grunnen var 
bygslet med en årlig avgift på en 
krone (70 kroner i 2021-verdi). Etter 
fullført folkeskole på Linderud gamle 
skole, som lå øverst opp i Spælabak-
ken, arbeidet han sammen med faren 
som smed og med steinkjøring. Han 
hadde dessuten et 10-mannsorkester 
der han selv spilte blåseinstrumenter. 
Etter militærtjeneste i jegerkorpset 
valgte han å bli gartner på Linderud. 
Han avanserte til overgartner og ble på 
godset i 25 år.
 Konen Josefine traff han på Linde-
rud. Hun arbeidet som «førstestuepike». 
Åsly var et staselig hus å bringe sin 

Det gamle gartneriet  
på Tonsenhagen

Øverst i den bratte bakken fra Lunden bussholdeplass på Trondheimsveien opp til Tonsen-
hagen ligger det et gammelt gårdsanlegg med et staselig sveitserhus. Det er Åsly gård. 
Denne artikkelen handler om dem som bodde der tidligere og gartneriet de drev.

Åsly gård fotografert av Håvard Pedersen i 1983. Anlegget er regulert til bevaring. Dagens eiere har tatt godt vare på det 
gamle huset og uthusene. Fotografiet finnes i Groruddalen historielags bildebase. 

Tonsenbladet

10



hustru til i 1903. På den tiden var det 
ikke innlagt vann eller elektrisitet. Hans 
og Josefine fikk tre barn; Asle, Henry 
og Magnhild. Henry døde av lungebe-
tennelse som syvåring. I motsetning til 
Hans, måtte barna gå den lange veien 
til Løren skole siden kommunen hadde 
lagt ned Linderudskolen. Asle fikk 
arbeid som gartner på Linderud så snart 
han var ferdig på Løren.
 Som i alle husene i området, tok 
man inn leieboere. Fra folketellingen 
i 1910 vet vi at en av godsets sjåfører, 
hans kone og svenske svigermor bodde 
på Åsly. Så flyttet familien Carlsson 
inn med sine åtte barn. Han var en av 
de mange steinhuggerne som kom fra 
Sverige. En stund hadde man også 
en eldre landarbeider og enkemann 
innlosjert.
 Hans, Josefine, Asle og Magnhild 
ble boende på Åsly livet ut.

Gartneriet
I 1921 sa Hans Aslaksen opp stilling-
en som overgartner på Linderud og 
startet sitt eget handelsgartneri på Åsly. 
Opprinnelig lå det et sandtak ned mot 
Trondheimsveien. Det måtte hardt 
arbeid til for å få jorda planert og egnet 
til gartnervirksomhet. Det måtte også 
bygges plantebenker, drivhus og hus til 
arbeid og lagring.
 Hans startet med grønnsaker; 
hovedsakelig kål og purre som han 
solgte til butikkene. Med seg hadde 
han Asle og Magnhild. Etter hvert tok 
blomsterdyrkingen over; erteblomster, 
georginer og asters på friland. Driv-
husene ble brukt til å dyrke tomater og 

agurker sommerstid. 
Gartneridrift er avhengig av vann.  
På Åsly måtte vannet hentes i brønnen 
de første årene og bringes ut for hånd. 
På varme somre kunne brønnen gå 
tom. Da måtte de ned til Hovinbek-
ken med hest og kjerre. I tillegg til 
direktesalg av blomster fra gartneriet, 
leverte de blomster til kransebinderiet 
i Kirkeristen tre ganger i uken. Hest 
og kjerre ble byttet ut med en staselig 
Chevrolet varebil i 1934 - etter sigende 
til protester fra Hans, men trumfet 
gjennom av barna.
 Gartneriene blomstret i vårt område 
helt til arealene ble attraktive til andre 
formål. Wagners gartneri på Økern-
krysset var kanskje mest kjent, men 
vi hadde Paulsen, Lindbäck og Gørtz 
langs Ulvenveien (Store ringvei) og 
Schwank, Bassøe, Olsen & Johansen, 
Andersen og Bergersen på Økern. 
Gartneriene overtok jord fra de store 
gårdene. Den økende befolkningen 
i nærområdet og beliggenheten nær 
hovedstaden var forklaringen på opp-
blomstringen. Det er neppe tilfeldig av 
Gartnerhallen og Økern torg ble lagt til 
det samme området. 
 H. Aslaksens handelsgartneri var 
det som overlevde lengst i vårt område. 
Asle og Magnhild overtok gartneri-

driften på slutten av 1950-tallet. Hans 
levde fortsatt i mange år, men ble 
svekket og til slutt blind.
 De to søsknene valgte å drive 
videre uten endringer. Mange av oss 
husker sikkert jordgulvet og den blide 
Magnhild. Hun hadde ansvaret for salg 
og finanser, mens Asle arbeidet ute. 
 H. Aslaksens handelsgartneri var i 
drift i mer enn 75 år. Magnhild fortsatte 
også etter at Asle døde i 1986. Hun ga 
seg på slutten av 1990-tallet, men rakk 
å feire sin 90-årsdag før hun døde 9. 
august 2000. 

Litteratur:
Vieskar, Trond: H. Aslaksen Handels-
gartneri 70 år Groruddalen Historie-
lags årbok for 1991.
Oshaug, Torhild: Det var en gang ... 
et gartneri Groruddalen Historielags 
årbok for 2005.
Brustad, Aage A.: Spælabakken. En 
lang historie om en kort vei Grorud-
dalen Historielags årbok for 2012.
Digitalarkivet: De statlige folketel-
lingene for 1900, 1910 og 1920.
Oslo byarkiv: Kommunal folketelling 
for Aker 1917.

Aslaksens handelsgartneri i 1980. 
Fotografiet finnes i Groruddalen 
historielags bildebase. Her finnes det 
flere bilder av gartneriet (www.grohi.
no).

Magnhild Aslaksen med katten 
Stumpen og kasseapparatet som ble 
kjøpt brukt på 1930-tallet fotografert 
av Hilde Bringsli i 1990. Fotografiet 
finnes i Groruddalen historielags 
bildebase. 
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Tekst Hans Petter løvold

Bymiljøetatens planer vil bety en nesten 
total ombygging av hele anlegget. Men 
bør alpinanlegget i det hele tatt moder-
niseres og bygges ut videre? Vil det bli 
snø i Grefsenåsen i framtiden?
 Bymiljøetaten planlegger nye 
heiser, nytt snøproduksjonsanlegg og 
lysanlegg, nye varmestuer ved Grefsen- 
kleiva og Trollvann, samt en trasé med 
egen heis som skal knytte Grefsenkol-
len restaurant til anlegget. Parkerings-
plassene vil også bli betydelig utvidet.

Flytte toppen av stolheisen
Naturvernforbundet i Oslo er, kanskje 
litt overraskende, positiv til at anlegget 
i Grefsenkollen skal bygges ut. Forbun-
det har markert seg som forkjemper for 
turfolket og «det enkle friluftslivet» i 
Marka. 
 I et innlegg i Nordre Aker Bud-
stikke argumenterer styreleder Gjer-
mund Andersen for hva han kaller et 
«columbi egg» som kan være positivt 
både for alpinsporten og for friluftslivet 

Etter Bymiljøetatens forslag vil stol- 
heisen gå rett over den mystiske hul-
veien inn til uteliggerhytta til Harald 
Grande, og skogen som skjuler den 
vil måtte fjernes. Foto: Naturvernfor-
bundet.

Usikker framtid for alpinanleg-
gene i Grefsenåsen

Bymiljøetaten har i drøyt to år arbeidet med en plan for oppgradering og utvidelser av alpin-
anlegget i Grefsenåsen. Det er Oslo kommune som eier grunnen, mens anlegget driftes av 
Oslo skisenter.

Slik tenker Bymiljøetaten seg det 
nye alpinanlegget i Grefsenåsen. 
Det er den øverste delen av den nye 
stolheisen som ødelegger deler av 
Eventyrskogen på østsida av åsen, 
mener Naturvernforbundet. Foto: 
Bymiljøetaten/Multikonsult.

i området. Forutsetningen er at planene 
bør endres på en del punkter. Forenin-
gen skisserer en løsning der Grefsen-
kleiva og Trollvannskleiva kan knyttes 
sammen ved at man flytter toppen av 
stolheisen 80 meter mot sørvest og 
fyller opp toppunktet med 5-6 meter 
slik at man får naturlig fall mot begge 
nedfartene.

Verne eventyrskogen
Naturvernforbundet har i lengre tid 
engasjert seg i det man kaller «eventyr-
skoger» i Oslomarka. Dette er skogs-
områder som har mye gammel skog og 
stor variasjon, det er relativt uberørt 
og har ifølge forbundet spesielt stor 
opplevelsesverdi. 
 Naturvernforbundet har kartlagt mer 
enn 100 slike skogsområder, og ett av 
dem er østsiden av Grefsenåsen fra 
Trollvann og et stykke sørover i den 
bratte åssiden. Gjermund Andersen be-
trakter Grefsenåsens eventyrskog som 
en av de mest opplevelsesrike i Marka 
og skriver at «bruken av Grefsenkollen 
til enkelt friluftsliv er ekstrem» – og 
her er det ment positivt. Den planlagte 
nye stolheisen fra Årvollsiden vil ifølge 
Andersen rasere denne eventyrskogen. 
Her er det forbundets forslag kommer 
inn. Ved å flytte heisen og utvidelsen 
av traseen sørover kan eventyrskogen i 
Grefsenåsen reddes.
 
600 parkeringsplasser
Den foreslåtte utvidelsen av alpinan-

legget vil få store konsekvenser for 
store deler av Grefsenkollen. Blant 
annet vil det bli økt biltrafikk i bolig-
områdene i området. Det er estimert en 
dobling av antall besøkende i anlegget 
i framtiden, og det er lagt opp til å an- 
legge nesten 600 parkeringsplasser, de 
aller fleste på Grefsen-Kjelsåssiden. 
Multiconsult uttaler likevel i en rapport 
fra august i år at det ikke ventes vesent-
lige trafikksikkerhetsproblemer. 
 Det er uttrykt skepsis til at turskilø-
pere blir utestengt fra innfallsporten til 
Marka langs åsens østside, f.eks. fra 
Akebakkeskogen og Lofthus. Natur-
vernforbundet og noen beboere i om- 
rådet foreslår derfor i uttalelser til plan- 
forslaget å lage «skibru» over alpintra-
seen i Grefsenkleiva. 

Klima og miljø
Å holde et alpinanlegg med snø krever 
mye vann og mye energi til kunstsnø-
produksjon. Flere uttrykker frykt for 
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I løpet av våren vil det 
bli sendt ut invitasjon til 
konfirmasjon i Tonsen 
til alle medlemmer i 
aldersgruppen, men 
følg gjerne med på 
www.tonsenkirke.no 

for informasjon om konfirmasjon. Du 
kan også kontakte menighetskontoret 

at Trollvann kan bli tappet ned hvis 
vannet skal tas derfra, slik det skjer 
i dag. Det blir pekt på at Trollvann 
allerede er sterkt nedtappet på etter-
vinteren, noe som gjør isen farlig og er 
potensielt skadelig for livet i vannet. 
Det blir også påpekt at smeltevannet 
fra kunstsnøen i Grefsenkleiva ikke 
vil renne tilbake i Trollvann, men 
ut av området. Et annet poeng er at 
kunstsnøproduksjonen krever store 
energimengder og står i motstrid til det 
generelle ønsket om energiøkonomi-
sering. Utslipp skal imidlertid ikke snø-
produksjonen medføre, i og med at det 
satses på elektrisk drevne snøkanoner. 
 En utvidelse vil medføre naturinn-
grep i form av store masseforflytninger 
og nedhogging av skog. Dette står i 
strid med Oslo kommunes klimastra-
tegi, blir det påpekt i innspill til planen.

Men vil det bli snø i alpinanlegget?
En beboer, Lynn Rosenstrater, i 
Akebakkeskogen har i en uttalelse 
til planen og i et innspill til Miljø-, 
plan- og samferdselskomiteen i Bydels-
utvalget (MPS-komiteen) pekt på et 
annet forhold som bør bekymre Oslo 
skisenter og Oslo kommune. Hun er 
klimaforsker og har i lang tid arbeidet 
med klimaspørsmål, bl.a. i Oslo kom-
mune.  Hun argumenter for at MPS-
komiteen ikke bør gi støtte til planen, 
men tvert imot instruere Bymiljøetaten 
om å utvikle «et rekreasjonstilbud i 
området som er uavhengig av klima-
forholdene». Det betyr å ikke satse 
på alpinanlegget. Rosenstrater viser 
til forskning som viser at alpinanlegg 
i kystnære områder som ligger under 
400 m.o.h., vil få store problemer med 
å etablere et fast snødekke, selv med 
intensiv kunstsnøproduksjon. 
 Gjennomsnittlig vintertemperatur 
vil ifølge beregninger stige med 2,6 
grader fram mot perioden 2031-2060, 
og med 4,6 grader fram mot århun-
dreskiftet. Dette vil ramme anlegget i 
Grefsenåsen, da det ligger under 400 
m.o.h. Vi minner for vår egen del om 
at Trollvannskleiva sist vinter hadde 
en svært kort sesong, mens man ikke 
klarte å åpne Grefsenkleiva i det hele 
tatt. Slik det ser ut nå, er det dessverre 
grunn til å tro at dette mer blir regelen 
enn unntaket i årene framover. 

på e-post: post.tonsen.oslo@kirken. 
Konfirmantåret i Tonsen starter i 
desember og avsluttes med konfirma-
sjon i september.
 
Konfirmasjonsdatoene for 2022:
Lørdag 10. september: Årvoll- og 
Vollebekk-elever
Søndag 11. september: Andre skoler

Konfirmant i 2022?

Alle kan bli med i konfirmasjonstiden i Tonsen! Det viktigste er at 
du er nysgjerrig på livet og vil vite mer om kristen tro, og hva den 
kan bety for deg.

Velkommen som konfirmant i Tonsen kirke. Foto: Bo Mathisen

Er du mellom 13-19 år og liker 
enten band, dans, drama, kor, 

teknikk, show, gode venner eller 
kristent fellesskap?

Da er TonSing perfekt for deg!

Vi møtes hver torsdag  
i Tonsen kirke kl. 18.30-21.00 

Vi er alltid åpne for nye medlem-
mer. Kom gjerne innom en torsdag 

for å se om dette kan være noe  
for deg!

Har du spørsmål, kan du kontakte 
Helene Berge på mobil 414 48 494

Ton Sing

13

Tonsenbladet



(vi følger skoleruta). Kontakt: Hanna
Nydal: hn698@kirken.no

Søndagsskolen 
Fra 2-14 år. Frammøte i 
kirken kl. 11. Så går vi i 
samlet flokk ned i under- 
Datoer: 18. april, 9. mai og 

5. september.  

Speider 
7. Oslo Kanaljene  
Vi holder til i kirkens 
underetasje hver tirsdag  
kl. 18-19.45. Kontakt: 

Einar Iversen, tlf. 938 16 366. Inter-
nettside: 7oslo.no

Ton Sing 
er for deg mellom 13 og 
19 år, som liker sang, 

dans, drama, band eller teknikk. Vi er 
en sosial gjeng som øver i Tonsen kirke 
hver torsdag kl. 18.30-21.00. Lurer du 
på noe? Kontakt kontoret på tlf. 23 62 
93 30 eller e-post: hb349@kirken.no

Tonsen  
kammerkor 
Liker du å synge 

sanger i ulike sjangre? Da er du 
velkommen til koret. Vi øver tirsdager  
kl. 19.00 - 21.30. Lyst til å prøve? 
Kontakt dirigent Daniel Solyom for 
informasjon, e-post: ds458@kirken.no 

Kortado 
Kor på omtrent 100 engasjerte gutter 
og jenter (og kvinner og menn) i 20- 
og 30-årene som skaper seksstemt 
magi – både på øvelse, sosialt og når vi 
opptrer. Vi øver hver mandag i Tonsen 
kirke fra 19.00-21.00. Les mer på 
www.kortado.no.
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Babysang
er et gratis tilbud på torsdager i
Tonsen kirke. Her får du mulig-
heten til å bruke sang og musikk
til å knytte bånd mellom deg og
barnet ditt. Samtidig treffer du
andre barn og foreldre i ditt nær-
miljø. Vi holder flere kurs med
to grupper per torsdag: Gruppe
1 (kl 11.00) og gruppe 2 (kl 12.45)
Med mulighet for å spise medbrakt 

matpakke etter sangstunden.
Kurs 3: 08.04 - 29.04.  
Kurs 4: 06.05 - 20.05 - 03.06 - 10.06 
For påmelding kontakt: Hanna Nydal: 
hn698@kirken.no. Følg med på 
facebook-sida «Babysang i Tonsen» for 
oppdatert info. Hjertelig velkommen!
 
Superonsdag og Kaos og 
Sang (KOS)
er treffsted for barnefamilier i Tonsen
kirke, med middag og aktiviteter for
barn fra 1-10 år. Følg med på Tonsen
menighet sine nettsider for oppdatert
info om superonsdag vår 2021.
Kontakt: Tone Siv Keiserås Kronberg:
tonsensuperonsdag@gmail.com 

Superkidz 
er et kor for barn fra 1. til 4. klasse.
Vi møtes i kirken hver onsdag
kl 17.30-18.30. Her er lek og sang i 
fokus. Koret synger på noen av kirkens 
arrangementer for barn i løpet av året 
(vi følger skoleruta). Kontakt: Tone Siv 
Keiserås Kronberg: tonsensuperons-
dag@gmail.com 

Tween Sing 
er et tilbud for 5.-7. klasse. Liker du
å synge, danse, spille i band og være
kreativ? Da er Tween Sing noe for deg!
Tween Sing møtes hver onsdag 
kl. 18.30-20.00 i Tonsen kirke

Fellesskapsmåltid og  
keltisk kveldsbønn

For 50 kroner får du et 
enkelt suppemåltid i.  
På grunn av korona- 
situasjonen starter vi 
opp igjen etter som- 

meren og første samling blir tirsdag  
14. september kl. 17.00 i store 
menighetssal. Vi avslutter med keltisk 
kveldsbønn i kirkerommet.

Onsdagstreff 
Et formiddagstreff for voksne annen-
hver onsdag kl. 11.30-13.30. Gjeldende 
smittesituasjon vil avgjøre om vi samles 
i kirkerommet uten bevertning, eller 
i store menighetssal med god avstand 
mellom bordene. Det tas forbehold om 
avlyst eller endringer i programmet 
på kort varsel pga koronasituasjonen. 
Kontakt: Ieva Folmo, tlf. 481 53 164, 
e-post: if962@ kirken.no.  
14. april: Ole Johan Beck forteller om 
sitt arbeid som spesialprest for inklude-
rende kirkeliv i Oslo bispedømme.  
28. april: «Tre ønsker for deg».  
Fortellinger og sang v/ Birgitte Elin 
Bjørnstad.  
12. mai: Sonja Thoresen forteller om 
Karin Fossum – med eksempler på 
hennes skrivekunst.
26. mai: Sang ved trosopplærings-
medarbeider i Tonsen og musiker 
Hanna Nydal.  
9. juni: Knut Erik Skarpaas forteller 
om Sjømannskirkens arbeid.  
18. august: Program kommer, se www.
tonsenkirke.no eller ta kontakt med 
kirken.

 
Arbeidsgruppa.  
Tonsenmessa 

Mellom kl 11.00 og 14.00 samles vi i 
store menighetssal. Du er hjertelig  
velkommen med eller uten strikke-
pinner og sytråd, tollekniv eller høvel.  
Vi koser oss også med en kopp kaffe.  
Ta med matpakke. Datoer:  5. mai,  
19. mai, 2. juni og 25. august.

For barn

For voksne

På grunn av koronasituasjonen 
kan det bli endringer i det opp-
satte programmet. Følg med på 
menighetens hjemmeside. 

Tonsenbladet
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Vipps din gave 
Husk at du kan gi en gave med Vipps. 
Søk etter Tonsen kirke eller legg inn 
Vippsnummeret 13096. legg inn 
beløpet og skriv hva du gir til. Takk for 
gaven!

Vi i Tonsen kirke invitere deg som skal 
starte i 1. klasse, til en samling mandag 
31. mai kl. 17.00-18.00, før vi skal ha 
skolestartsgudstjeneste med utdeling av 
din helt egne 6-årsbok 29. august.
 På samlingen 31. mai skal vi leke 
litt skole. Vi skal lese i 6-årsboka, spise 

kveldsmat, du skal få en «Helt første-
klasses» T-skjorte. Kanskje møter du 
noen som også skal begynne på din 
skole? 
 Mest av alt skal vi ha det gøy og 
feire at du er «Helt førsteklasses». 
Send en e-post til trosopplæringsmed-
arbeider Hanna: hn698@kirken.no, for 
påmelding.

Skal du begynne på skolen til høsten? 
Da er du «Helt førsteklasses»

Fo
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Tekst og foto Hanna Nydal

Kanskje var du innom på åpen kirke 
i adventstida og kikka på stallen? 
Kanskje du har sett at det har hengt 
fine «glassmalerier» i kirka som barn i 
menigheten har laget? Kanskje du har 
gått på den flotte påskeduken? Når vi 
ikke kan samle oss til familiegudstje-
neste, så har vi laget vandringer rundt 
kirka med enkle aktiviteter for barna 
under åpen kirke på søndager. Barna 
ivrer etter å fylle ut symbolarket til 
fastetidsvandringa. Mange legger en 
stein fra seg ved korset, som kan sym-
bolisere noe vondt vi bærer på og som 
vi kan gi til Jesus. For familiene er det 

fint å kunne legge søndagsturen innom 
kirka. Det er tydelig at disse initiativ- 
ene blir verdsatt og barnefamilier er 
alltid velkomne til kirken.

Vandringer og åpen 
kirke for barna

Når du har gått forbi Tonsen kirke på gangveien har du 
kanskje sett et hvitt kors lent mot en trestamme?
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Ta kontakt dersom du ønsker forbønn 
eller samtale om livet og troen. Du kan 
kontakte kontoret på tlf. 23 62 93 30, 
eller direkte med en av våre prester 
eller diakonen (kontaktinformasjon 
finner du på side 2). 

Ønsker du sam-
tale eller forbønn?
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Levér gjerne  
lysstumper
Rester av stearinlys tas imot og samles 
inn på menighetskontoret og i våpen-
huset i Tonsen kirke. De leveres videre 
til NMS og Knausen lys støperi for 
gjenbruk til nye håndlagde gjennom- 
fargede stearinlys.

Tekst og foto Jon Magne Vestøl

18. mars 2020 ble den innviet som 
gjenbruksbibliotek og ble dermed 
den 10. kiosken i landet som fikk 
status som Lesekiosk. Foreningen !les 
og Sparebankstiftelsen DNB driver 
sammen et prosjekt for å gjøre alle de 
100 telefonkioskene til Lesekiosker.
  Ifølge informasjonen i kiosken er 
ideen at du setter igjen en bok du har 
lest og som du tenker andre kan ha 
glede av, og tar med deg en bok hjem. 
Det oppfordres også til å skrive en kort 
melding i boka du setter igjen om hvor-
for du vil dele denne boka.
  Første Lese-kiosk i Norge ligger på 
Solli plass og ble avduket av kulturmi-
nisteren i desember 2019.

Selvbetjent biblioteks-
kiosk på Bjerke

Ved høyblokkene i Refstadsvingen på Bjerke står en av  
de 100 telefonkioskene i Norge som ble vernet som kultur-
minner i 2007.

Menighetens 
givertjeneste
Mange støtter menighetsarbeidet ved 
å delta i vår givertjeneste – vil du også 
være med?  
 Du kan enten gi et enkeltbeløp pr. 
år eller spre det over flere innbetalin-
ger. Du bestemmer selv hvor mye du 
vil gi, hvor ofte du vil gi og du kan 
variere beløpet akkurat som du selv 
ønsker. Du kan selvfølgelig også øre- 
merke din gave – f.eks. diakoni, kirke-
musikk eller lignende. 
 Gaver til menigheter i Den norske 
kirke gir rett til skattefritak (jf. Skatte- 
loven § 6-50).  Ta kontakt med menig-
hetskontoret på 23 62 93 30, eller på 
e-post post.tonsen@oslo.kirken.no. 
Takk for din støtte!

Tonsenbladet
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Årvoll Tannhelse består av erfarne tannleger, spesialister og tannpleier 
som kan hjelpe deg på dagen ved behov for akutt tannbehandling. 
Vi har bred erfaring innen tannhelse med moderne metoder og utstyr.
Vi tilbyr kosmetisk regulering for voksne. Gratis konsultasjon!
Gratis parkering og 
gode kollektivforbindelser 
i hele Oslo.

Åpent: 
Alle dager 08-18
og alle helligdager
- ring for avtale

Årvollveien 17/19, 0590 Oslo
Tlf. 22 65 33 88
E-post: post@aarvolltannhelse.no

Velkommen til

 

Vi søker nye frivillige bladbærere for følgende rute: 

• Ragna Nielsens vei 30–40 (kun like nr.):  
87 blader

• Ymers vei (kun ulike nr.): 22 blader
• Lunden 12: 40 blader
• Linderudveien 2-24 (kun like nr.): 96 blader
• Disenveien 7-25: 120 blader
• Johan Sverdrups vei: 50 blader
• Skogvollveien: 57 blader

Tonsenbladet kommer ut 4 ganger i året. Bladbærerne 
kan velge mellom å få sine blader levert hjem eller 
hente dem på menighetskontoret.

Har du mulighet til å ta en av disse rutene?  
Ta kontakt med kontoret i Tonsen kirke, tlf. 23 62 93 30, 
eller på e-post: post.tonsen.oslo@kirken.no.

Tonsenbladet trenger  
flere bladbærere

Ved Deichmanske bibliotek Bjerke ovenfor Bjerkebanen
Tlf 22 63 00 26 / 968 28 798

Se vår rikholdige meny på: dragensrestaurant.no

Begravelse til riktig pris 
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  

beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  

Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- 
Ny inskripsjon til fast lav pris.   

Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing.  
Stor utvalg av nye gravsteiner 

Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

NORSK KRISTEN TV-KANAL
Mye fin sang og musikk, gode samtaler og sunn forkynnelse

Velkommen som seer

WEB: KANAL10.NO • EMAIL: INFO@KANAL10.N0 • TELEFON: 47 77 50 77

KANAL
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LIVETS  GANG
Døpte:

Andreas Mikkelsen Sagen
Iben Johnsen Obrenovic
Nils Nordgaard Kvamme 
Isak Torsten Holmen-Jensen

Døde:

Per Reidar Carlsen
Tone Berild Kristiansen
Kirsten Mathilde Strøm
Johanne Regine Nordaune
Stener Asbjørn Skarsvåg
Trond Walther Wærness
Bjørg Gundersen
Roy Arild Hansen
Kjell Ronald Oskar Sørheim
Oddny Gunvor Amundsen

Hilda Dahlby
Arne Georg Stang
Karin Videsjorden
Reidun Marie Andersen
Marvel Else Dyve
Egil Amundsen
Stein Arild Heiermo
Karl Andreas Mehlum
Henny Germaine Wang
Eva Nellie Deberitz
Astrid Sofie Blaasaas
Oddmund Marsteinstredet
Haldis Grasli
Steinar Olsen
Ingeborg Roe
Helene Habostad
Tore Henry Blyberg
John Karl Nystad
Karin Pauline Ruud
Stein Erik Hopland

Tonsenhagen 
Velhus

Selvbyggerveien 102 B
Møte- og selskapslokaler

for de fleste behov.
Tlf. 22 65 81 69

Tirs. og ons. kl 11–14.30
Tirs. også kl 1800–2000

Selskapslokale 
Øvre Disen velhus

Østreheimsveien 3B
 

 Kjøkken til disposisjon
Se bilder på 

www.ovredisen.no
Bestilling: 

utleie@ovredisen.no 

Akupunktur og 
cupping

 
 Akupunktør Marit von 

Ahnen, Akupunktør 
NAFO 

Linderud Senter 
Telefon 909 86 629 

for timebestilling

Børkes blomster

Aker Pizza takeaway 
Tlf: 970 60 773 
Åpningstider mandag til fredag 10-20
Lørd og sønd 12-20 

Kjempegod Italiensk pizza 
Det runde bygget ved Aker Sykehus 

Vi lager alt av blomster til alle anledninger.  
Leverer i Oslo, Asker, Bærum og Lørenskog. 

Telefon 22 22 56 06 
borkesblomster@live.no 
Trondheimsveien 235 
0568 Oslo  

Det runde bygget ved Aker sykehus

Dåpen er et stort øyeblikk 
i livet, både for den som 
blir døpt, for familien og 
fadderne. Dåpen er Guds 
gave til oss, et synlig tegn 
på Guds kjærlighet, og 
at den døpte er en del av 
kirken.

Ta kontakt med en av prestene hvis du lurer mer på hva dåp  
er, og hvordan det kan legges til rette for dåp på en god måte 
for deg og barnet ditt.  

Avtale om dåp kan gjøres elektronisk via minkirkeside.no/oslo 
eller direkte med Kirketorget på e- post: kirke-torget.oslo@
kirken.no eller telefon 23 62 90 09.

Velkommen til dåp i Tonsen kirke 

Annonsere i  
Tonsenbladet? 

Kontakt menighetskon-
toret, telefon 23 62 93 30 

for å få annonsepriser  
og annonseformater.  

E-post: post.tonsen.oslo@
kirken.no

Fo
to

:  
Bo

 M
at

hi
se

n 

18

Tonsenbladet



På grunn av korona-
situasjonen kan det bli 
endringer i det oppsatte 
programmet. Følg med på 
menighetens hjemmeside.  

 
April 

Søndag 18. april kl. 11 
3. søndag i påsketiden 
Gudstjeneste ved Maria 
Paulsen Skjerdingstad 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe  
Prekentekst Johannes 10,1-10 
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 25. april kl. 11 
4. søndag i påsketiden 
Gudstjeneste ved Øyvind 
Ådnøy Remmen
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe  
Prekentekst Johannes 13,30-35 
Offer til menighetens misjons-
prosjekt 

Mai

Søndag 2. mai kl. 11 
5. søndag i påsketiden 
Gudstjeneste ved Maren 
Sundvall Platou
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe  
Prekentekst Lukas 13,18-21 
Offer til Blå kors 

Søndag 9. mai kl. 11 
6. søndag i påsketiden 
Gudstjeneste ved Maria 
Paulsen Skjerdingstad 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. Prekentekst:  
Matteus 7,7-12
Offer til menighetens arbeid 

Torsdag 13. mai kl. 11 
Kristi himmelfartsdag 
Gudstjeneste ved Øyvind 
Ådnøy Remmen 
Dåp. Nattverd. 
Prekentekst: Lukas 24,46-53 

 

Offer til Sjømannskirken/ Den 
norske kirke i utlandet  

Søndag 16. mai kl. 11 
Søndag før pinse 
Gudstjeneste i forbindelse 
med konfirmantleir og kun for 
konfirmantene.

Søndag 23. mai kl. 11 
Pinsedag 
Høytidsgudstjeneste ved Maria 
Paulsen Skjerdingstad 
Dåp. Nattverd. 
Prekentekst: Johannes 14,15-21 
Offer til Aropagos 

Søndag 30. mai kl. 11 
Treenighetssøndag 
Gudstjeneste ved Maren 
Sundvall Platou 
Dåp. Nattverd.  
Menighetens årsmøte. 
Kirkekaffe
Prekentekst Lukas 10,21-24
Offer til menighetens arbeid
 
Juni

Søndag 6. juni kl. 11 
2. søndag i treenighetstiden 
Utegudstjeneste ved Isdammen 
ved Øyvind Ådnøy Remmen. 
Skaperverketsdag  
Prekentekst: Johannes 3,26-30
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 13. juni kl. 11 
3 søndag i treenighetstiden 
Ung Messe ved blant andre 
Helga Marie Abrahamsen 
Nattverd. Kirkekaffe 
Prekentekst: Johannes 1,35-51
Offer til Norges KFUK- 
KFUM 

Søndag 20. juni kl. 11
4. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 
Prekentekst: Matteus 16,24-27 
Offer til menighetens arbeid 

 

 
Søndag 28. juni kl. 11 
5. søndag i treenighetstiden 
Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 
Prekentekst: Matteus 7,21-29
Offer til menighetens arbeid 

Juli

Søndag 4. juli kl. 11 
Aposteldagen 
Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: Matteus 16,13-20
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 11. juli kl. 11 
7. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: Lukas 19,1-10 
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 18. juli kl. 11 
8. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd. 
Prekentekst: 2. Korinterbrev 
8,9-15
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 25. juli kl. 11 
9. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: Johannes 8,2-11 
Offer til menighetens arbeid  

August

Søndag 1. august kl. 11 
10. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: Matteus 18,21-25
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 8. august kl. 11 
11. søndag i treenighetstiden 
Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: 2. Mosebok 
20,1-17
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 15. august kl. 11 
12. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: Lukas 8,1-3
Offer til menighetens arbeid 

Søndag 22. august kl. 11 
13. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd 
Prekentekst: Lukas: 12, 41-48 
Offer til menighetens arbeid

Søndag 29. august kl. 11
Vingårdssøndagen
Helt førsteklasses  
familiegudstjeneste 
Nattverd. Kirkekaffe  
Prekentekst: Lukas 17,7-10
Offer til menighetens arbeid 
for barn. 

 Kirkekalender

Kirkeskyss: På grunn av Koronasituasjonen er tilbudet om kirkeskyss for tiden avlyst. 
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Tekst Tove Marit Hasle

– Det Norske Misjonsselskap (NMS)  
er en ønsket leietaker i Lilleborg kirke,  
sier Robert Wright, kirkeverge i Oslo. 
Både biskop, prost, menighet og kirke-
vergen har vært involvert i prosessen 
om utleie av kirken. Avtalen er ikke 
undertegnet ennå, men forhandlingene 
er sluttført, og alt ligger an til at NMS 
overtar/leier Lilleborg kirke fra april i år.
 NMS ser seg som en del av Den 
norske kirke. Per i dag har organisa-
sjonen ingen egeneide bygg i Oslo. De 
har behov for å kunne samle de ulike 
aktivitetene, som ungdomsorganisasjo-
nen NMS-U, NMS Gjenbruk og Oslo 
International Church (OIC). Lilleborg 
kirke vil videre gi rom for NMS-kontor 
og aktiviteter knyttet til NMS region 
Øst. De ønsker også å drive et tilbud 
for befolkningen lokalt. 
 Det kan bli mye, variert aktivitet i 
Lilleborg kirke når NMS overtar. En 
gjenbruksbutikk og kafé er planlagt 
og vil bli en fin møteplass for mange. 
Dette ivaretar den voksende bevissthet 
om klima- og miljøspørsmål, gjenvin-
ning og gjenbruk. En problemstilling 
som ganske sikkert ikke blir mindre 
viktig i årene som kommer.
 Oslo International Church (OIC) vil 
få gudstjeneste- og møterom i kirken. 
OIC er et samarbeid mellom NMS og 
Oslo bispedømme om å utvikle en 
internasjonal kirke i Oslo. NMS ønsker 
ikke å starte egen menighet, men 
ønsker å bidra med sin kompetanse og 
erfaringer som de har fått gjennom 
samarbeid med minoritetskirker i 
mange land. 
 Også en rekke andre tiltak vil NMS 
legge til Lilleborg kirke, møter og 
fester, julemesse, konferanser, misjons-
stevne, årsmøter, regionale tiltak, 

konserter og årsmøter, for å nevne noe. 
NMS vektlegger også en diakonal 
profil. De ønsker å samarbeide med 
lokalmiljøet rundt kirka, som har en 
demografi preget av enslige og ene-
forsørger-husholdninger.
 Torshov og Lilleborg var tidligere 
to menigheter, men ble for noen år 
siden slått sammen til en, med Torshov 
kirke som gudstjenestekirke. Torshov 
kirke har vært under rehabilitering, 
så menigheten har benyttet Lilleborg 
kirke det siste året. 
 – Torshov kirke er i innspurten 
av rehabiliteringen, forteller Torkil 
Hvidsten, daglig leder i Torshov og 
Lilleborg menighet. – Vi hadde håpet 
at den skulle være ferdig i løpet av 
fjoråret, men den ble noe forsinket. Til 
gjengjeld blir den veldig, veldig fin – 
og vi gleder oss til å flytte inn i løpet 
av våren. 
 Daglig leder er fornøyd med utleie 
til NMS.  – Vi er fornøyde med at 
Lilleborg forblir innen «kirkefamilien». 

Og så er vi glade for at de har planer 
som viderefører noe av vår menighets 
diakonale profil, med blant annet gjen- 
bruksbutikk og vårt internasjonale 
engasjement.
   – Det blir selvsagt litt trist å flytte 
fra Lilleborg. Men vi gleder oss sam- 
tidig over å få flytte inn i den flotte, 
nyrestaurerte Torshov kirke! Når Lil-
leborg nå en gang er vedtatt faset ut, er 
vi opptatt av å se framover, og å drive 
Torshov og Lilleborg menighet videre 
med sentrum i Torshov kirke.
 Lilleborg og Torshov menighet 
har hatt felles kirke før. Da Lilleborg 
menighet ble skilt ut fra Sagene i 1917, 
hadde de gudstjenester i et forenings- 
og festivitetslokale i Holsts gate 3. 
Torshov ble skilt ut i 1929 og delte 
lokale med Lilleborg inntil Torshov 
kirke sto klar i 1958. Lilleborg kirke 
var ferdig i 1966. Lokalene i Holsts 
gate har siden hatt navnet Sagene Festi-
vitetshus. 
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