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I Larvik finnes dette diktet på en 
husvegg:

Jeg pusler meg framover veien,
det er stritt, men jeg klarer’e vel,
og får jeg en stein neri sko’n min
så halter jeg videre lell.

Jeg vil heller bli bakerst i flokken
og kalles for puslete, sein,
enn å være så hard under beina
at jeg ikke kan kjenne en stein. 
(Margaret Skjelbred) 

I dagliglivet vandrer vi på ulike 
stier, gjør ulike erfaringer, møter 
gleder og sorger på hver vår kant.

Samtidig med de hverdagslige tingene 
møter vi andre utfordringer. Det kan 
være sykdom blant slekt og venner, 
flyktninger som trenger vår hjelp, kren-
kelser, påkjenninger av mange slag. 
Det kan til og med skje at vi lukker oss 
til for å beskytte oss. Følsomhet har sin 
pris. «Den som øker sin kunnskap, øker 
sin smerte», heter det i Bibelen – en 
erfaring mange har gjort.

Likevel er det så livsviktig med 
følsomheten! 

Jeg vil heller bli bakerst i flokken og 
kalles for puslete, sein, enn å være så 
hard under beina at jeg ikke kan kjenne 
en stein.

Sårbarheten – er verdifull -  og tung å 
bære. Men hvis vi deler våre tanker og 
erfaringer, kan vi oppleve at alle blir 
rikere. Når vi deler våre bekymringer 
og gleder, åpnes muligheten for å få 
nytt mot.

En som fikk nytt mot, var David. Det 

var vennen Jonatan som sørget for det. 
Jonatan visste om de påkjenninger 
David var utsatt for. «Jonatan dro av 
sted og kom til David. Han hjalp ham 
å hente nytt mot hos Gud». Jeg skulle 
gjerne ha visst konkret hvordan han 
gjorde det …

Paulus skrev til sine kristne venner:  
Jeg vet hva det er å ha det trangt, og 
hva det er å ha overflod. I alt og i alle 
ting er jeg innviet, å være mett og å 
være sulten, å ha overflod og å lide 
nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg 
sterk. Likevel gjorde det meg godt at 
dere sto sammen med meg da jeg var 
i nød.

Også den tapre Paulus innrømmet at 
han trengte noen som sto sammen med 
ham… Og han formaner de kristne: 
Gled dere med de glade og gråt med 
dem som gråter.(Hva er vanskeligst?)

I kirken er vi sammen om en mengde 
opplevelser og erfaringer, tårer, latter 
og stille ettertenksomhet. Det er enga-
sjement, gleder og utfordringer. Det 
er barnedåp og gravferd, gudstjeneste 
og dugnadsarbeid, fellesskap og stille 
bønn, måltider og samtaler.

På så mange måter er Gud nær –  
gjennom alt som var og som er og som 
kommer. Og gjennom det hele kan 
også vi hente nytt mot hos hverandre.
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Mari Wirgenes, sokneprest

Sokneprest Mari Wirgenes av-
slutter sin tjeneste i menigheten  
15. desember. Hennes avskjeds-
gudstjeneste blir 9. desember. På 
side 6 kan du lese avskjedsinter-
vjuet med henne.
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Klimadiskusjoner og kvinne- 
grupper

g

Guro sammen med kollega Tran, som hjelper til med prosjektet, og i tillegg fungerer som tolk

Tekst Guro nesbakken

Jeg er på prosjektbesøk i provinsen 
Tra Vinh. I dag skal vi teste ut infor-
masjonsmateriell som vi har utviklet 
for kvinnegrupper i provinsen. Det 
er spennende. 30 000 kvinner skal få 
kursing i klimaendringer og hva de 
kan gjøre for å stå bedre rustet. Vi har 
jobbet intenst med en konsulent og en 
grafisk designer for å få materiellet 
ferdig. Vil kvinnene forstå tegningene 
og symbolene? Det er ikke alle klima-
endringer og ulike værfenomener som 
er like enkelt å illustrere. 
 Vi starter grytidlig, klokka 6.15, 
for å dra til Tra Cu distrikt. Det er det 
fattigste distriktet i provinsen. En høy 
andel av kvinnene her tilhører den 
etniske minoritetsgruppa Khmer, og 
mange av kvinnene er analfabeter. Vi 
kjører på smale veier mellom knall-

grønne risåkre. Langs veien står det 
palmer, bananplanter og mange ulike 
typer frukt. Det er utrolig fruktbart. 
Likevel er området her svært utsatt for 
både tørke og saltvann som ødelegger 

ferskvannet. Innimellom blir det så 
kritisk at de trenger å få tilkjørt vann. 
De mangler både drikkevann til dyr 
og mennesker og vann til åkrene. Det 

Både store og små følger med på illustrasjonene og diskusjon om hva bildene 
betyr
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er ikke uvanlig at saltet ødelegger 
avlingene helt.
 Gruppa med rundt tjue damer er 
spente og entusiastiske. De får utdelt et 
par tegninger eller bilder, og får noen 
minutter til å studere illustrasjonene. 

Etterpå presenteres resultatet. Vi er 
også spente. Har vi lykkes? En etter 
en reiser damene seg og forteller og 
forklarer. De har kloke innspill på hva 
som kan forbedres, og hva som er lett 
å misforstå. Plastposen, som de bør 

slutte å bruke, syns noen ligner på en 
dametopp. Tornadoen er også vanske-
lig. En dame spør hvorfor vi har tegnet 
en drage? Gruppa syns at fotografiene 
er enklere å forstå enn tegningene. 
Vi avtaler at vi skal ta flere bilder i 
ettermiddag, og bytte ut med noen av 
illustrasjonene. De er også opptatt av 
at illustrasjonene skal være fra deres 
lokale område, slik at de er lette å 
kjenne igjen. 
 Etter to gruppemøter er det lunsj.  
Vi får servert ris, kjøtt og fisk, og suppe 
utenfor kommunesenteret, under et 
blikktak. Det smaker godt. Etterpå er 
det iste, fersk kokosnøtt og en kjapp 
hvil på en cafe med hengekøyer, 
sammen med våre lokale samarbeids-
partnere fra Kvinneforeningen.
 Så tar vi av sted igjen. På veien 
møter vi unge gutter og jenter i skole-
uniform på sykkel. De har blå bukse og 
hvit skjorte eller bluse, og ofte et rødt 
skjerf i halsen. Litt som et speider-
skjerf. Vi møter også noen damer med 
tradisjonell «trekantet» vietnamesisk 
stråhatt. Her på landsbygda virker det 
som hverdagen går ganske rolig. Det er 
mange flere sykler her enn i storbyen 
der vi bor. Der er det nesten bare  

Middag før vi tar fatt på hjemveien – hotpot, kylling, chili og store fat med ulike grønnsaker

Thach Thi Huong Duy er 27 år og 
tobarnsmamma. Hun tilhører den 
etniske minoriteten Khmer, og er 
analfabet

Tonsenbladet

4



 

Blikk
Vi har ikke så mange gardiner hjemme. Det er mer på grunn av latskap 
enn av mote. Når jeg sitter i stua med en bok, er jeg lett synlig for alle som 
rusler forbi, og det kan bli småkleint når jeg kikker opp på de som kikker 
inn. På kjøkkenet sitter vi og spiser ved et stort vindu, og nå som det er blitt 
mørkt, kjenner jeg at det er litt for åpent det her.

Det er ikke det at jeg tror jeg er så fryktelig interessant. Og det er ikke det 
at jeg har noe å skjule – eller ikke så mye, i hvert fall. Men det er bare det 
at jeg slapper av på en helt annen måte når jeg vet at jeg ikke er sett. Å vite 
at jeg kan bli sett, gjør meg for oppmerksom på meg selv. Og jeg har ikke 
lyst til å tenke på meg selv. Jeg har lyst til å gjøre noe bedre, som å danse en 
tulledans med datteren min, usett og uvurdert.

Det er fort gjort å leve for mye i andres blikk. Vi kommer nok aldri helt 
unna det. Men jeg tror det er verdt å prøve. Jeg har lyst til å leve livet som en 
glad og naturlig utfoldelse av det Skaperen har fylt meg med. 

Det fins selvsagt både gode og dårlige måter å bli sett på. Noen blikk er 
befriende; det kan være så godt at noen ser en. Mens andre blikk kan være 
begrensende.

I Bibelen blir Guds blikk skildret allerede i første kapittel, da Gud så på alt det 
han hadde skapt, så han at det var godt (1. Mos 1,31). Siden er verden blitt en 
komplisert affære, og vi gjør både godt og vondt. Men Gud ser fortsatt på oss 
med det samme blikket, og han kjenner kjærlighet til oss.

Noen flere gardiner hjemme vil gi meg litt mer frihet. Jeg kan få være mindre 
oppmerksom på om jeg er synlig for noen. Kanskje kan det gjøre meg litt 
mindre opptatt av hvordan jeg skal se på meg selv også? For når jeg prøver  
å forstå hva som er det viktigste blikket i mitt liv, så er det hverken andres 
eller mitt eget blikk, det er Guds.

I min trosreise er hvem jeg er blitt stadig mindre viktig, og jeg begynner  
å forstå at det er hvem Gud er, som betyr noe. For en som meg er det en be-
frielse å få oppmerksomheten ledet bort fra meg selv. Kanskje er det slik for 

deg også?

Bibelen har et godt sted for oss å se, 
når vi skal finne vår vei gjennom 
livet: med blikket festet på ham som 
er troens opphavsmann og fullender, 
Jesus (Hebr 12,2).

Til ettertanke
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motorsykler, og en del biler. Neste 
møte er med lokale myndigheter og 
noen som er valgt ut til å være kurs-
holdere, når kurset er klart. De har også 
mange synspunkter, og vi diskuterer 
ulike måter å gjøre det på. Kanskje er 
det ikke noe problem at ikke alle bild- 
ene er helt forståelige med en gang, 
kanskje blir man da litt mer nysgjer-
rig? Det er viktig at vi finner en passe 
balanse. Dette klimakurset skal de 
neste årene gi over 30 000 kvinner 
viktig kunnskap om klimaendringer og 
hvilke store og små endringer de kan 
gjøre for å hindre at situasjonen blir 
enda verre, og hvordan de kan tilpasse 
seg den nye virkeligheten.
 Etter enda et godt og sosialt måltid 
rundt en «hotpot», en gryte med suppe 
som koker på en brenner på bordet, tar 
vi fatt på den lange veien hjem. Det er 
vakkert å kjøre mellom risåkerne mens 
den lave sola speiler seg i vannpyttene 
på åkeren. Det er vanskelig å fatte at så 
mye som 40 prosent av Mekongdeltaet 
kan bli liggende under vann dersom 
havvannet stiger med 1 meter, og at 
mange millioner av mennesker kan 
måtte flytte fra gård og grunn. Klima-
krisen her i Mekong er høyst reell, og 
gir store utfordring i hverdagen til folk. 
Misjonsalliansen forsøker å hjelpe 
folk å finne ulike typer løsninger på 
klimautfordringene, og vi opplever det 
som viktig å få være en del av dette 
arbeidet. Det er mer enn tre år siden 
vi reiste fra Tonsen til Vietnam, og vi 
setter stor pris på alle støttespillere som 
engasjerer seg og vil være faste givere. 
Tusen takk!!

Kveldshimmel speiler seg i risåker

Tonsenbladet
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Mari takker for seg og ser fremover

Etter elleve år som sokneprest i Tonsen takker Mari Wirgenes for seg og er klar for nye 
oppgaver. Tonsenbladet takker for innsatsen, og fikk en samtale om både det som har vært 
og om tida som ligger foran henne. 

Tekst og foto Øystein Mathisen

– Denne høsten er rar, med både en 
sorg over de mange «aldri mer», og 
samtidig en nysgjerrighet overfor det 
jeg har foran meg, sier Mari Wirgenes.
9. desember har hun sin siste gudstje-
neste i Tonsen kirke. 
 Siden hun begynte i Tonsen menig-
het i 2007, har hun hatt nesten 250 

gudstjenester, over 400 begravelser, 
34 vielser og utallige andre møter og 
samtaler med mennesker i alle aldre, i 
alle mulige livssituasjoner, med ulike 
nasjonaliteter og sosiale forhold. Til 
og med kunstutstillinger har det blitt i 
Tonsen kirke i årenes løp.
 Fra 15. desember begynner hun i en 
ny jobb i Bærum, hvor hun skal være 
en blanding av institusjonsdiakon og 
diakoniprest. Det er en ny stilling som 

er ment å bygge en bro mellom kirken 
og de mange store helseinstitusjonene, 
som en ressurs for helsepersonell, 
pasienter, pårørende og kirkeansatte. 
Hun skal holde kurs og foredrag, men 
også ha samtaler med mennesker i 
livets sluttfase. Tanken er å styrke det 
diakonale nærvær i institusjonene. 

Hva har vært dine største gleder i 
Tonsen menighet?

På brua over Trondheimsveien ser 
Mari både bakover og framover, og er 
spent på veien videre

Tonsenbladet
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– Synet av gudstjenestemenigheten, 
som rommer folk med alle mulige for-
utsetninger, alder og sosial situasjon, 
og det store antall personer som bidrar 
på hver sin måte. Jeg har hatt tjeneste i 
en menighet som har gjort meg stolt på 
mange måter, sier hun.

Hvordan har Tonsen menighet ut-
viklet seg gjennom de siste ti årene?
– Tonsen har fortsatt i gode spor. Jeg 
synes menigheten er stadig mer åpen 
og diakonal. Og så har den fortsatt  
å bli mer økumenisk åpen, med et 
synlig samarbeid med katolikkene i 
Lunden kloster. Terskelen for å komme 
også for folk som sliter, tror jeg har 
blitt lavere. Dette er et felles ansvar 
ved at hele menigheten er åpen og 
inkluderende. Gudstjenestedeltakelsen 
har holdt seg stabil gjennom disse 
årene, men dåpstallene er noe syn-
kende.  

Hva har vært ditt viktigste arbeids-
felt i Tonsen?
– Å gjennomføre gudstjenester og 
kirkelige handlinger på en god måte 
har vært viktig, og det å ha et diakonalt 
blikk på tjenesten har ført til blant 
annet retreater og kurskvelder. Det å 
møte hver enkelt på en god måte har 
vært viktig. Som prest kommer opp-
gavene på løpende bånd hele tiden.

Hva er det viktigste du har lært i 
Tonsen?
- Jeg har lært hvor mye godt det 
kommer ut av at mange engasjerer seg 
og bidrar. Og så har jeg lært å kjenne 
katolske nonner. Det var nytt for meg.

Er det noe du vil si til Tonsen nå som 
du skal gi deg, som en siste hilsen?
- Ta vare på det perspektivet at alle har 
noe verdifullt å bidra med, sier Mari. 
Og at alle trenger en vennlig hånd når 
det røyner på. Vi er alle både sterke og 
svake. Og alle er elsket av Gud.

Hva har det gjort med deg å være en 
del av Tonsen menighet?
- Fordi jeg har vært en del av et stort 
og velfungerende fellesskap har jeg fått 
hvile i at ikke alt står og faller på meg. 
Jeg kan bidra med mitt, og andre med 
sitt.

Hva er det du gleder deg mest til 
med den nye arbeidet ditt?
Jeg håper å kunne bety noe for pasi-
enter, pårørende og pleiepersonell for 

mennesker i livets sluttfase. Jeg gleder 
meg også over at stillingen er ny og 
åpen, så jeg skal få være med og skape 
den selv. Det syns jeg er veldig kult. 
Også gleder jeg meg til å ha kortere 
reisevei. 

Hvem er Gud for deg?
- Mye større enn jeg kan beskrive.

Hva gjør du når du ikke er på jobb?
– Jeg liker å komme meg ut og gå tur 
eller sykle. Jeg maler bilder eller leser, 
gjerne fysikk og filosofi i møte med 
teologi. Men enda viktigere er de nære 
relasjoner: Jeg har åtte barnebarn som 
jeg gjerne er sammen med – og er også 
så heldig at jeg fortsatt har foreldre 
og svigerforeldre som lever, avslutter 
Mari.

Tonsenbladet takker for praten, og på 
vegne av leserne takker vi for elleve 
innholdsrike år med Mari ved roret, og 
ønsker Guds velsignelse over liv og 
arbeid videre på ferden. 

«Ta vare på det perspektivet 
at alle har noe verdifullt å 
bidra med, sier Mari. Og at alle 
trenger en vennlig hånd når det 
røyner på. Vi er alle både sterke 
og svake. Og alle er elsket av 
Gud.»

Mari tar farvel med Tonsen kirke og menigheten som hun har blitt så glad i, og 
det blir mange farvel gjennom høsten

7

Tonsenbladet



Drengestua på Årvoll gård 
– strikkeplagg for kropp og sjel

På hustrige høstdager og kalde vinterkvelder er det godt å ty til lunende ullplagg. I Drenge-
stua på Årvoll gård finner vi ullplagg som gir varme til kroppen og er gode å hvile blikket på. 

Tekst og foto jon Magne vestøl

Det er Edit Bø som driver utsalget i 
Drengestua sammen med Laila Broen. 
De to damene har hatt verksted her de 
siste 17 årene. Den første tiden solgte 
de mye varer på provisjon, men etter 
hvert har de i økende grad solgt 
selvlagde produkter. Men de omset-
ter også enkelte andre produkter fra 
gården, eksempelvis vevde ryer fra 
Bjerke husflidslag som holder til i 
våningshuset.

Strikkeplagg av mange slag
Produktene som Edit og Laila lager, er 
av alpakka-garn, som er allergivenn-

lig og mykt og godt å ha på kroppen. 
Utvalget i Drengestua inkluderer 
votter, sjal, skjerf, halser, luer og 
gensere. Med unntak av tradisjonelle 
gensere og selbuvotter blir plaggene 
til ved hjelp av strikkemaskin. Selv 
om de fleste produktene er for tobente 
skapninger, finnes det også gensere for 
firbente kjæledegger. Hundegenseren 
i det populære Marius-mønsteret 
strikkes på mål for å sitte perfekt på 
hundekroppen. Edit forteller at plagg til 
hunder er en internasjonal trend. Hun 
besøkte nylig Japan hvor hundeklær 
finnes i alle varianter, og hun vurderer 
å sende noen gensere dit for å teste 
markedet. 

Endringer i Drengestua
Edit forteller at dette er siste høsten 
hun og Laila har verksted i Drengestua. 
Fra nyttår vil Drengestua gjennomgå 
nødvendig innvendig restaurering. Der- 
etter håper de å få inn nye personer 
som kan fylle bygget med produksjon 
og salg. Som daglig leder for Årvoll 
gård har Edit et ønske om at tradisjo-
nen med tekstil-produksjon skal videre-
føres. Edit oppfordrer Tonsenbladets 

lesere om å melde fra til henne dersom 
de kjenner til noen dette kunne være 
aktuelt for.
 Edit og Laila kommer ikke til å 
legge strikkehåndverket helt på hylla, 
selv om de avvikler verkstedet i 
Drengestua. Det blir nok noe hjemme-
produksjon. Men Edit framholder at de 
ikke har ekspansive produksjonsmål. 
Det er viktig at en slik aktivitet gir rom 
for kreativitet og skaperlyst, sier hun. 
I tillegg til endringene i Drengestua vil 
høsten og vinteren by på flere nyheter 
på Årvoll gård. Et nytt tilbygg på sørsi-
den av den gamle fjøsbygningen er nå 
ferdigstilt med fire kunstnerverksteder 
som vil bli fylt med aktivitet i løpet av 
høsten. 

Julemarked
Når bladet med denne reportasjen 
kommer ut til leserne, nærmer det seg 
julemarkedet på Årvoll gård. Det finner 
sted første søndag i advent. Det vil 
være er en god anledning til å besøke 
Årvoll gård, og til å se nærmere på 
strikkeplaggene i Drengestua. De er 
strikket med omtanke og har en lunhet 
som helt sikkert varmer kroppen og 
kanskje også rekker et stykke inn i 
sjelen.    

Strikket hundegenser i Marius-
mønster for firbente kjæledegger

Edit Bø med strikket poncho og hals

Sokker og votter som luner i vinter-
kulden

Tonsenbladet
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Tonsenbladet spør

Jenny Marie Sefring Aas
Sigurd Sporild Breievne

Jenny Marie Sefring Aas

Hva betyr gudstjenesten for deg?
I gudstjenesten kan jeg finne roen, da 
den har hatt stor plass i oppveksten 
min. Det gir en god følelse å lese litur-
giene jeg har kunnet så lenge jeg kan 
huske, i lag med andre. Det gir meg en 
god følelse av fellesskap! Dessuten får 
man alltid høre fin musikk; kjente og 

ukjente salmer i spennende tolkninger, 
orgelimprovisasjon eller korsang. 

Hva betyr menigheten for deg?
Menigheten betyr for meg først og 
fremst samhold. I Ten Sing får jeg 
utfolde meg både musikalsk og sosialt. 
Det er dessuten alltid hyggelig når 
noen jeg selv ikke alltid husker navnet 
på, kommer bort til meg etter gudstje-
nesten og hilser! Det er lett å føle seg 
velkommen. 

Hva betyr Bibelen for deg?
Jeg synes det er ganske spennende å 
lese i Bibelen, for der finner jeg svar på 
mye om kristendommen: hvorfor litur-
giene er som de er, hvorfor kirkeåret er 
som det er, og mye mer. Når man tar 
seg tid til å lese, er det umulig å ikke 
snuble over verdier eller fine ord som 
er verdt å ta med seg i hverdagen!

Sigurd Sporild Breievne

Hva betyr gudstjenesten for deg? 
Jeg ser på gudstjenesten som en 
refleksjonsstund hvor du kan, ut ifra 
prestens ord, tenke over hvordan 
fortiden har vært (kanskje bare den 
uken) og hvordan fremtiden kan bli. 
Gudstjenestene viser ofte til hvordan 
Jesus oppførte seg, og du kan bruke 
dette til å se hva du er god til, og hva 
du kanskje glemmer fra tid til annen.

Hva betyr menigheten for deg? 
Menigheten betyr noen dager alt for 
meg. Jeg går på Ten Sing hver torsdag, 
og det har aldri vært en dårlig opp-
levelse. Det å kunne ha noe å glede 
seg til og vente spent på hver uke er 
virkelig et privilegium jeg er ekstremt 
takknemlig for. Siden konfirmasjonen 
min i 2016 har jeg vist mer og mer 

aktivitet i kirken, og jeg har ingen plan 
om å stoppe med det.

Hva betyr Bibelen for deg? 
Styrken til troen min varierer ofte, men 
jeg ser alltid på Bibelen som en god 
guide til det å være et bra menneske. 
Uavhengig om troen min er like sterk 
hver dag, vet jeg at Bibelen er en bok å 
leve etter.

TonSings julekonsert:  
 

«Livet tar ikke juleferie – det gjør ikke  
hverdagshelter heller.»

Søndag 16. desember kl 18.00
i Tonsen kirke

Vi synger også på Ung Messe
16. desember kl 11.00
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Tekst jon Magne vestøl

–  Jeg bestemte meg tidlig for å lage  
en egen juletradisjon, forteller hun. I 
stedet for julenisser og den type pynt 
har jeg samlet engler og julekrybber. 
Jeg spurte meg tidlig hvorfor bare 
katolikkene skulle ha en slik tradisjon, 
og jeg laget faktisk en julekrybbe i 
leire i tiårsalderen på skolen. Jeg har nå 

Tradisjonen med julekrybber går etter sigende tilbake til den hellige Frans av Assisi på 
1200-tallet. Siden den gang har denne vakre skikken spredt seg til land verden over. Noen 
har stor glede av å samle julekrybber fra ulike land. En av dem er Astri Haug fra Tonsen.

Astri Haug med julekrybben 
som er laget av psykisk 
utviklingshemmede ved 
Holmenkollen dagsenter 
Foto: jon Magne vestøl

Julekrybber fra mange land
i alt 26 julekrybber som jeg setter opp i 
leiligheten i advents- og juletiden.
 Som voksen fikk Astri den første 
krybben da hun sluttet som ergotera-
peut ved Holmenkollen dagsenter i 
1976. Den krybben er laget av papprul-
ler og filtstoff som del av et arbeidspro-
sjekt med psykisk utviklingshemmede.  
 Astri forteller at de fleste av kryb-
bene er kjøpt på reiser. Flest krybber 
har hun fra Sør-Amerika og andre 

sterkt katolske områder, som Polen, 
men også fra Afrika og Russland. De 
afrikanske krybbene er særpregede, 
med høye, mørke figurer. Også Russ-
land er særpreget med krybber hvor 
Jesus-barnet er reivet etter gammel 
skikk og ligger tett mot Marias bryst. 
Polske julekrybber er spesielle fordi de 
er bygget som en katedral.
  

Møt Astri på onsdagstreffet 
12. desember kl 11.30 hvor 
hun vil ha et kåseri om 
julekrybbene og vise bilder.

Tonsenbladet
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Turid Grimstveit gjør det koselig ved 
bordene med servietter og tente lys.

 
4: Russisk krybbe. jesusbarnet er 
reivet og lagt tett til Marias bryst. 
5: Den hellige familie på gondol. 
Krybbe i glass kjøpt i venezia, laget 
på øya Murano.
6: Krybbe fra Equador. laget av 
stråmateriale som også brukes i 
hatte-produksjon.
7: Krybbe kjøpt i jerevan i Armenia.
8: norsk julekrybbe fra Hadeland 
glassverk.
9: Fra Italia. Stor jule- 
krybbe i klassisk stil.
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1: Krybbe fra Oberammergau i 
Syd-Tyskland, stedet for de kjente 
pasjonsspillene.
2: Krybbe kjøpt i Bamako, hoved-
staden i Mali. Håndskåret i tre.
3: julekrybbe fra Krakow  
i Polen

 4

 3
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Søndag 4. november kl.11 ønsker vi 
velkommen til en gudstjeneste i Tonsen 
kirke der ord og toner vil bidra til å 
formidle trøst og håp. Navnene på alle 
som er gått bort siden sist Allehelgens-
dag, vil bli lest opp – og det blir gitt 
anledning til lystenning. 
 Forrettende prest er sokneprest 
Mari Wirgenes. Det musikalske 

Allehelgensdag  
4. november

Allehelgensdag er en spesiell dag. Mange tenner lys på 
gravene til sine kjære og gir på forskjellig måte uttrykk for 
sorg og savn.

ansvaret har Sondre Pettersen. Videre 
bidrar diakon Ieva Folmo, kapellanene 
Øystein Mathisen og Øyvind Remmen 
og Tonsen Kammerkor. Det vil bli gitt 
informasjon om tilbudet om samtale-
grupper for etterlatte.

Etter gudstjenesten inviteres alle til 
kirkekaffe.

Sorggruppe 
Tonsen og Grorud menigheter har de 
siste årene invitert til en felles samta-
legruppe for de som har mistet noen 
av sine nærmeste. Den som sørger, 
opplever ofte at en kan bli alene med 
sin sorg. Det å kunne snakke med noen 
kan bli en viktig støtte på veien. 
I en samtalegruppe møter man andre 
som er i samme situasjon. Her kan man 
dele sine erfaringer og spørsmål, både 
følelsesmessige og praktiske, og ellers 
alle tanker knyttet til det å miste en av 
sine kjære.

Når og hvor?
En ny gruppe er planlagt å starte opp 
i slutten av november. Gruppen vil 
bestå av 4 til 6 deltagere og samles ca. 
annenhver uke i noen måneder frem-
over. Møtested: Tonsen eller Grorud 
kirke. Samtalegruppen er åpen for alle 
– uansett livssyn.

Gruppeledere
Gruppen ledes av diakonene Birgit 
Kinn Hanstensen (Grorud menighet) 
og Ieva Folmo (Tonsen menighet). 
Diakonene har erfaring med å samtale 
med andre, og med å møte mennesker 
i sorg.

For spørsmål og/eller påmelding
Ta kontakt med diakon Ieva Folmo, 
telefon kontor 23 62 93 38 eller mobil 
481 53 164, eller på e-post: if962@
kirken.no.

Påmelding innen fredag 9. november 

Tilbud om samtalegruppe for 
etterlatte
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Tonsen kammerkor synger 
julen inn – søndag  
25. november kl 19.00

Gjestedirigent Yngve Sporild  
Breievne leder koret. Du får en 
stemningsfull førjulskveld med 
flotte julesanger. 

Billettpris kr. 150 (kr. 130) for 
forsalg. Gratis adgang for barn 
under 16 år.   
Velkommen til kammerkorets 
julekonsert!

Tonsenbladet
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Årets konfirmanter 2018

Ung messe 
Dette er en gudstjeneste for alle, av og med ungdom-
mene i menigheten. Det blir presentasjon av årets 
konfirmanter.  «TonSing» med band deltar på guds- 
tjenesten. Det gjør også prest Øystein Mathisen, kateket 
Helga Marie Abrahamsen og organist Sondre Pettersen. 
Vel møtt!

Tradisjonen tro arrangerer Tonsen menighet 
«Ung messe» tredje søndag i advent,  
16. desember kl. 11 
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1.-2. desember inviterer vi 10- og 11-åringer til å 
bli med på Lys Våken i Tonsen kirke! Vi skal sove i 
kirken, spise og leke sammen og lære om han som 
er Lyset. Advent handler jo nettopp om lyset som kom 
til verden. Dette skal vi feire – i tillegg til at første 
søndag i advent markerer starten på et nytt kirkeår. 

Send en e-post til ef524@kirken.no

Bli med 1.-2. desember på Lys Våken. Gratis deltakelse  

13

Tonsenbladet



Tonsen  
kammerkor 
er menighetens 

kortilbud for voksne og øver tirsdag  
kl. 19.00-21.30. Koret ønsker å ha flere 
sangere, spesielt mannsstemmer. Kon-
takt Kontakt styreleder Mika Mayumi 
for informasjon, e-post: mika675@
gmail.com.

 
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.

Speider 
7. Oslo Kanaljene  
Tonsenspeiderne 
Vi holder til i kirkens 
underetasje hver tirsdag kl. 

18-19.45. Kontakt: Per Olav Kolberg, 
tlf. 938 78 727. Internettside: 7oslo.no

 
Tween Sing 
er et tilbud for 5.-7. klasse. Liker du 
å synge, danse, spille skuespill eller i 
band? Da er Tween Sing noe for deg.
Hver onsdag kl. 18.30-20.15 samles vi 
i Tonsen kirke. Kontakt: Marthe Haa-
land Wang, e-post: mw769@kirken.no

TonSing  
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 Ingeborg 
S. Grøvlen, mobil 911 45 069, e-post: 
ig566@kirken.no 
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Babysang 
For baby med foresatt annenhver 
onsdag. Du kan velge mellom 
to sangstunder: Kl. 11.00 eller 
12.30. Det er enkel, felles lunsj kl. 
11.45 for kr. 30. Dette er en god 
anledning til å bli kjent med andre 
småbarns foreldre, så ta med prate-
lysten. Hovedleder og leder av 
sangstund: Marthe Haaland Wang, 
e-post: mw769@kirken.no 
Datoer: 31. oktober, 14. novem-
ber og 21. november

Superonsdag 
Hver annen onsdag har vi aktivite- 
ter for barn i alderen 1–10 år.  

Kl. 17.00 Registrering og middag. 
Middag for familien er inkl. i medl. 
kontingenten. Kl. 17.30-18.30 Alders-
inndelte aktiviteter. Kontakt person: 
Tone Siv Keiserås Kronberg, e-post: 
tonsensuperonsdag@gmail.com 
Datoer: 24. oktober, 14. november, 
28. november og 5. desember 

Kaos og Sang (KOS) 
er et treffsted for barnefamilier i 
Tonsen kirke. Vi har to musikkgrupper 
(1-2 år og 3-5 år) og et felles familie-
kor. Opplegget er basert på at barna 
deltar sammen med foreldrene sine.
 
Sirkusklubben 
er for barn fra 5 til 10 år. Felles lek og 
moro, med klovnerier, sjonglering og 
andre enkle aktiviteter. 

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.

Søndagsskolen 
Fra 2-14 år. Frammøte i 
kirken kl. 11. Så går vi i 
samlet flokk ned i under-
etasjen. Datoer:  
21. oktober, 28. oktober,  

4. november, 11. november,  
18. november, 25. november,  

Fellesskaps-
måltid og keltisk 
kveldsbønn

For 50 kroner får du et enkelt middags-
måltid (suppe) i store menighetssal 
følgende tirsdager kl. 17.00:  
13. november, 11. desember og  
8. januar. Det blir mulighet for prat 
med både ukjente og kjente. Vi avslutter 
med keltisk kveldsbønn i kirkerommet. 

Misjonsgruppa 
med fokus på arbeidet 
blant fulanierne i Mali 
møtes en ettermiddag 

i måneden. Møtene går på omgang i 
hjemmene til medlemmene. Gruppa er 
åpen for alle. Kontakt menighetskonto-
ret på tlf. 23 62 93 30 eller post.tonsen.
oslo@kirken.no for mer informasjon. 

Onsdagstreff 
For godt voksne er det hyggestund med 
allsidig program i lille menighetssal 
annenhver onsdag kl. 11.30-13.30. 
Program, bevertning, andakt, sang og 
utlodning. Kontaktperson Ieva Folmo, 
tlf. 481 53 164, e-post: if962@kirken.no 
24. oktober: Danseopppvisning ved 
Veitvet seniordans. 14. november: 
Latvia 100 år v/Ieva Folmo og Astri 
Haug (bilder). 28. november: Helende 
erfaringer i den levde kroppen.  
Marianne Rodriguez Nygaard, første-
amanuensis ved VID vitenskapelige 
høgskole, forteller fra et forsknings-
prosjekt. 12. desember: En samling 
julekrybber fra forskjellige land og 
steder. Et kåseri med bilder v/Astri 
Haug (se også side 10 i Tonsenbladet). 
9. januar: Program kommer senere. 
23. januar: Vi får besøk av koret 
Rustne Røster. 
 

Arbeidsgruppen  
for Tonsenmessa 
Du er hjertelig velkommen 

med eller uten strikkepinner og sytråd, 
tollekniv eller høvel. Vi koser oss også 
med en kopp kaffe! Mellom kl 11.00-
14.00 samles vi i lille menighetssal.  
Datoer: 17. oktober og 31. oktober. 
Kontakt Ieva Folmo, tlf. 481 53 164, 
e-post: if962@kirken.no

For barn

For voksne

9. desember og 16. desember.

Tonsenbladet
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Ofringer fra 10. juni  
til 16. september

Areopagos  ..........................  kr 4 123 
Diakoni i Tonsen  ................  kr   6 555 
Menighetsfakultetet  ............  kr   4 445
Norges KFUK-KFUM  .......  kr  5 669
Ungdomsarbeid i Tonsen  ...  kr 28 417
Misjonsprosjektet i Liberia .  kr 6 008 
Menighetsarbeidet  ..............  kr   30 513
--------------------------------------------------
I alt takkes det for .............  kr 85 730

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!

Støtt omsorgsarbeidet i ditt nærmiljø
Trekning kl 15.30-16.00

Denne gangen har vi med oss unge, 
dyktige jazzmusikere under ledelse av 
vår egen organist Sondre Pettersen. 
Musikerne er Rohey Taalah (vokal), 
Elisabeth Lid Trøen (saxofon), 
Bardur Reinert Paulsen (bass), 
Jakop Janssønn (trommer) og Anders 
Siegrist Oliver (lyd). Flere av disse er 
allerede relativt etablerte. Rohey Taalah 

Jazzmesse med unge 
dyktige musikere 

Vi gleder oss over å kunne åpne dørene for jazzmesse  
18. november kl. 11 i Tonsen kirke.

er kjent fra bandene Girls og Rohey, 
begge spellemannsnominerte i år. Orga-
nist Sondre Pettersen garanterer musikk 
av høy kvalitet. Foruten musikerne 
bidrar Inger Elisabeth Sagedal med 
fremføring av tekst og bønner.
Jazzmessen ledes av sokneprest Mari 
Wirgenes. Etter gudstjenesten er alle 
velkommen til kirkekaffe.

Etter Jazzmessen er alle velkommen 
til kirkekaffe, hvor vi denne søndagen 
vil feire en spesiell begivenhet – Latvia 
fyller 100 år i dag!
 Latvia ble proklamert som egen stat 
den 18. november 1918. Et storslått 
jubileum markeres i landet gjennom 
hele 2018. Tonsen menighet har en 
spesiell forbindelse til Latvia på grunn 
av vår vennskapsmenighet St. Johannes 
i Limbazi. 
 Utvalget for internasjonal kontakt 
ønsker derfor å invitere til en feiring 
av 100-årsdagen på kirkekaffen den 
18. november. Det blir smakebiter av 
latvisk mat, og anledning for alle som 
vil, til å bidra med en pengegave som vi 

sender som en felles hilsen fra Tonsen 
menighet til vennskapsmenigheten i 
forbindelse med 100-årsjubileet.

På kirkekaffen 18. november  
markeres Latvia sin 100-årsdag
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Salg av stearinlys under 
kirkekaffen 25. november,  
2. desember og 9. desember  
Lyssalg i 
adventstiden  
Lysene fra Knausen Lysstøperi  
er håndlagede kvalitetslys i 
100 prosent stearin, har lang 
brenntid og er gjennomfargede. 
Under kirkekaffen blir det 
anledning til å kjøpe blant annet 
adventslys, Helligtrekongers lys 
og tennbriketter. 

Lysene selges  
i fargene lilla, rød,  
grønn og hvit og 
i forskjellige  
lengder. 

Inntektene av  
salget går til  
NMS sitt arbeid.

Økumenisk 
gudstjeneste  
i Lunden kloster

Onsdag 23. januar 
kl 19.00

Gudstjenesten er åpen for alle  
og har medvirkende både fra  
Lunden kloster og Tonsen kirke.  

Vel møtt!

Barnas juletrefest
Søndag 6. januar kl 16.00-17.30

Lek, sang, saft, kaker  
og kaffe, juletregang,  
klementiner, god stemning,  
nye venner, gamle venner,  
unge og gamle sammen.  
Ta med deg barna eller kanskje 
barnebarna og opplev den gode 
juletrefesten i Tonsen kirke. 

Kontakt ha676@kirken.no  
ved spørsmål

Januar
6.

Velkommen!

 

Vi i Kirkens SOS er svært takknemlige 
for at offergaven fra julens gudstjenes-
ter i Tonsen menighet  i år vil gå til vårt 
videre arbeid med å se, støtte og styrke 
de som tar kontakt med oss. Med dette 
bidrar dere alle til et varmere samfunn.  
 Uansett hvordan du har det, er 

Kirkens SOS alltid her for å lytte til 
deg og støtte deg. Alle som kontakter 
Kirkens SOS er anonyme, og Kirkens 
SOS har taushetsplikt.  
 Du når Kirkens SOS på telefon  
22 40 00 40 | Chat: soschat.no  | Nett- 
side: www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS er her alltid

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på tele-
fon, chat og melding. Tjenesten er bemannet av rundt 1 000 
engasjerte frivillige som bruker sin fritid på å besvare henvendel-
ser på dagtid, om natten, på hverdager og helligdager.

«Det er ingen som ser hvordan jeg 
egentlig har det. Det er så vondt.» 
Innringer til Kirkens SOS

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 ny frivillig bladbærer for følgende rute: 

•	 Erich Mogensøns vei 26-36: 150 blader

Tonsenbladet kommer ut fire ganger i året. Bladbærerne 
kan velge mellom å få sine blader levert hjem eller selv 
hente dem i kirken.
 
Har du mulighet til å ta denne ruten? 
 
Ta kontakt med kontoret i Tonsen kirke, tlf. 23 62 93 30, 
eller på e-post: post.tonsen.oslo@kirken.no.

Tonsenbladet trenger  
en ny bladbærer

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

Se vår rikholdige meny på: dragensrestaurant.no

Annonsere i Tonsenbladet? 
 

Kontakt menighetskontoret, tlf. 23 62 93 30  
E-post: post.tonsen.oslo@kirken.no 

   

Kirkens SOS er her alltid
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LIVETS  GANG
Døpte:

Aksel Klami Kristianslund
Sondre Smith-Isaksen 
Holdhus
Hans Hamran Alm-Paulsen
Christian Brodtkorb
Amanda Gonzalez Ulriksen
Edward Johan Foshaugen
Mie De Maar Wessel
Henrik Mikkelsen Sagen
Hennie Emilia Andersen 
Bjerkås
Maja Scharning
Emilie Moe Fossbakk
Herman Romsaas Løken
Alva Eline Johansen Wallin
Josefine Marie Skogsrud 
Bugge
Storm Rønningen Stokke
Matilde Hassellund
Ella Bratlien Windahl
Henrik Solem Grong
Lars Magnar Landstad 
Haugen
Kaja Dalfest Myhre
Erik Søgård Kjekshus
Benjamin Falkenberg Eknes
Gabriel Angelo Belo Holtane
Leah Emilie Dahl-Helles-
fjord
Birk Sæther Ukkestad
Alma Enger-Bjørklund
Hanna Roos Erstad
Ella Skammelsrud Hoås
Jenny Kristine Tvedt 
Westberg 
Leander Elias Olsen-Bordvik

                                    
Døde:

Kari Nina Maria Bjørnstad
Bjørn Hansen

Edith Johannesen
Øivind Jensen
Marte Vangen Isene
Trond Gustav Melberg
Egil Hagen
Henry Malfrid Fagerli
Reidar Solberg
Esther Aspeli
Astrid Andresen
Marit Lillian Johannesen
Solveig Nielsen
John Harald Sjølie
Bjørg Magna Aamodt
Ingjerd Steinvor Brønmo
Anne Marie Jørgensen
Einar Vikre
Kåre Arne Bjørgen
Hildur Marianne Skistad
Gerd Aslaug Röst Svendsen
Anita Halvorsen
Berit Strøm
Gerd Bredesen
Torkild Ranum Iversen
Hans Daniel Pettersen
Åge Dahlen
Rolf Johan Olsen
Marit Synnøve Refstad
Borgny Nordby
Aase Kjendalen Hagen
Astrid Halse
Gerd Alfhild Tunsvold
Per Melanchton Aass
Gunvor Pedersen
Johannes Sælle
Reidun Clasen
Freddy Pedersen
John Øyvind Klausen
Trygve Grasli
Sigvor Johansen
Dagmar Hammeren
Aud Foss
Gudny Slinning

Klassisk
akupunktur / cupping

Akupunktør NAFO
Marit von Ahnen

Linde Fysikalske Institutt, 
Linderud

Ryggakutten - Condis 
treningssenter

Økernveien 148
Mobil 909 86 629

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 
eller tlf. 413 41 540

Gestaltpsykoterapi
Selvutvikling | Støtte

 
 Jeg, Anne-Kristin Torp, 
holder til på Risløkka,  

ved Økern  

Telefon: 934 47 737  
22 65 66 12 

anntorp@online.no 
www.gestalttimen.no

Levér gjerne lysstumper  
til kirken for gjenbruk

 
Frivillig-festgudstjeneste  
søndag 27. januar kl 11.00
Mer informasjon kommer i neste nummer  
av  Tonsenbladet – og på www.tonsenkirke.no 

Velkommen til dåp 

©
 Kirkerådet

For mer informasjon: 
kontakt Kirketorget,  
tlf. 23 62 90 09
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Oktober

Lørdag 20. oktober  
kl. 10-15 Stille lørdag i 
Tonsen kirke. «En smak av 
retreat» ved Mari Wirgenes, 
Ieva Folmo, Liv Kristoffersen 
og Paul Erik Wirgenes. Husk 
påmelding så vi kan beregne 
lunsj og materiell.

Søndag 21. oktober kl. 11
22. søndag i treenighets-
tiden  
Gudstjeneste ved Øystein 
Mathisen og Sondre Pettersen. 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. Prekentekst: 
Joh 12,35-36. Ofring til TV-
aksjonen Kirkens Bymisjon.

Søndag 28. oktober kl. 11
Bots- og bønnedag 
Gudstjeneste ved Øyvind 
Remmen og Åge Johansen. 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.  
Prekentekst: Luk 18,9-14. 
Ofring til Stiftelsen Kirkens 
Fengselsarbeid.
 

November

Søndag 4. november kl. 11
Allehelgensdag. Gudstjeneste 
ved Mari Wirgenes, Ieva 
Folmo, Øystein Mathisen, 
Øyvind Remmen og Sondre 
Pettersen. Tonsen kammerkor 
bidrar. Vi minnes og leser 
navnet til dem som er gått 
bort siste året. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 
Prekentekst: Matt 5,13-16. 
Ofring til menighetens 
diakonale arbeid.

 

Søndag 11. november kl. 11
25. søndag i treenighets-
tiden Gudstjeneste ved 
Øystein Mathisen og Mikael 
Bohgard. Dåp. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.  
Prekentekst: Matt 14,22-34. 
Ofring til misjonsprosjektet  
i Liberia.

Søndag 18. november kl. 11
26. søndag i treenighets-
tiden. 
Jazzmesse ved Mari  
Wirgenes, Sondre Pettersen, 
Tonsen kammerkor og en 
rekke musikere (se egen 
omtale i dette Tonsenbladet). 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Latvisk kirkekaffe for alle. 
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38. 
Ofring til menighetens 
musikalske arbeid.

Søndag 25. november  
kl. 11.30. Merk tiden. Kristi  
kongedag/Domssøndag 
Økumenisk gudstjeneste ved 
Mari Wirgenes og Sondre 
Pettersen. Søstrene på Lunden 
kloster bidrar i gudstjenesten. 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.  
Prekentekst: Matt 25,1-13. 
Ofring til Lunden kloster.

Desember

Søndag 2. desember kl. 11
1. søndag i advent  
Familiegudstjeneste og Lys 
våken ved Øyvind Remmen, 
Helga Marie Abrahamsen,  
Sondre Pettersen, Eivind 
Frustøl og «Tween Sing». 
Nattverd. Kirkekaffe. Ofring 
til IKO (Kirkelig pedagogisk 
senter).

Søndag 9. desember kl. 11
2. søndag i advent  
Gudstjeneste med avskjed  
for sokneprest Mari Wirgenes 
og Sondre Pettersen. Dåp.
Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. 
Prekentekst: Joh 16,21-24. 
Ofring til menighetens arbeid.

Søndag 16. desember kl. 11
3. søndag i advent  
Ung messe ved Øystein 
Mathisen, Helga Marie 
Abrahamsen, «TonSing» og 
Sondre Pettersen. Presenta-
sjon av konfirmantene 2019. 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.  
Prekentekst: Joh 5,31-36.. 
Ofring til menighetens arbeid.
 
Søndag 23. desember 
4. søndag i advent. Ingen 
gudstjeneste i Tonsen kirke 
denne dagen.

Julaften 24. desember 
kl 14.30 og kl 16.00
Juleaftengudstjenester ved 
Øyvind Remmen og Ludvig 
Lohne-Otterstad. Prekentekst:  
Luk 2,1-20. Ofring til Kirkens 
SOS i Oslo.

Juledag 25. desember kl. 11
Høytidsgudstjeneste ved 
Øystein Mathisen og  
Sebastian Wemmerløv.  
Dåp. Nattverd.  
Prekentekst: Joh 1,1-14. 
Ofring til Institutt for sjele-
sorg Modum Bad.

2. juledag / Stefanusdagen 
26. desember kl. 11
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. 
Prekentekst: Joh 16,1-4a. 
Ofring til menighetens arbeid.

Romjulssøndag  
30. desember kl. 18 – merk 
tiden   
Kveldsgudstjeneste ved 
Øystein Mathisen og Sondre 
Pettersen. Nattverd. Kirke-
kaffe og juletregang. Preken-
tekst: Luk 2,25-35. Ofring til 
menighetens arbeid.

Tirsdag 1. januar kl. 11
Nyttårsdag/Jesu navnedag. 
Gudstjeneste ved Øyvind 
Remmen og Sondre Pettersen. 
Dåp. Nattverd. Prekentekst: 
Matt 18,19-20. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 6. januar kl. 11
Kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste ved Øyvind 
Remmen. Dåp. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 
Prekentekst: Joh 12,42-47. 

Søndag 13. januar kl. 11
2. søndag i åpenbarings-
tiden. Gudstjeneste ved 
Øystein Mathisen. Dåp. 
Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.  
Prekentekst: Joh 1,29-34. 

 Kirkekalender

Ring tlf 984 03 839 for kirkeskyss
Ønsker du å bli hentet og kjørt hjem etter gudstjenesten eller kirkekaffen? 
Fra fredag kl. 18 til søndag kl. 10 kan du ringe og gi beskjed til tlf. 984 03 839
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Konfirmant 2019
Velkommen som konfirmant i Tonsen kirkei

TONSEN MENIGHET
DIAKONATET

Tonsenmessa

Støtt omsorgs- 
arbeidet i ditt 
nærmiljø www.tonsenkirke.no 

Velkommen til 

Lotteriansvarlig: Sokneprest Mari Wirgenes Tonsen menighet | Besøksadresse: Traverveien 16, Oslo Postadresse: Postboks 28 Årvoll, 0515 Oslo | Telefon 23 62 93 30 |  
post.tonsen.oslo@kirken.no | www.tonsenkirke.no

fijgFredag fra 14.00-18.30
 
14.00  Åpning ved kapellan 
 Øyvind Ådnøy Remmen
14.15 Kafeterian åpner
15.30 Salg av pølser
17.30  Mannekeng-oppvisning
18.30 Vel hjem

Lørdag fra 11.00-15.30  
11.00 Åpning
12.00  Salg av grøt
12.45  Konsert m/Superkidz og Tweens 
13.00  Åresalg med barnegevinster
15.30 Trekning 
16.00 Vel hjem

Program 9. og 10. november

g
På Tonsenmessa finner du blant annet: 

 julegaver, basar, naboen, håndarbeid, rundstykker, 
åresalg, kransekakelotteri, kaker, kaffe,  

fine gevinster, husflidsprodukter … 
 

Salg av «Tiffany-engler» v/Inger Anne Klepaker

 
 hDet blir loddsalg til gjennomgangslotteriet 

og barnelotteriet på kirkekaffen  
14. oktober, 28. oktober og 4. november 
Husk å ta med kontanter til loddsalget og åresalget Vi

 h
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Tonsen menighet på internett: tonsenkirke.no  |  Følg oss på Facebook


