BadenPowells
sistehilsen

Jeg er overbevist om at Cud slapp oss inn i
denne verden for at vi skulle veere lykkelige og glede
oss ved livet.
Lykke kommer ikke fra rikdom, ikke fra suksess i din
karriere,

heller ikkc fra selvforherligelse.

Lev deg frisk og sterk ntr du er ung, st kan du bli
et nyttig

menneske som voksen, 09 derigjennom kjenne

glede ved livet.

Studer naturen, st vil du finne ut

hvor vakker og vidunderlig Gud har laget den til deg
For at du skal bli glad.

Var tilfreds med det du har

Fltt, og gjor det beste ut av livet.

Se pt de lyse sidene,

lkke pt de morke.
Men den virkellge veien til lykke er t spre glede til
andre mennesker.
stVar Beredttt til det
Fritt oversatt fra Baden Powells
siste hilsen til sine speidervenner.
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Prologtil Kjedefesten
1988
T O R ER E I N H O L D T

SPEIDERBALET
Natten ligger varm og lys,
over speilblanke vannflaten driver dotter av dis,
siger sakte langs bredden,
ut fra vika, ut mot odden,
ut, - dit han sitter ved btlet.
Inne i vika sover leiren stille,
natten er stille, han horer det nA.
Han sitter og tenker, ser inn i flammen,
flammen fra b8let, - speiderb8let.
Han ser,
nattestemningen river ham med, - han ser mer:
Han ser speiderid6en,
all verdens speiding lyser opp foran ham,
fra speiderbtlet.
Kubbene, forskjellig formet,
kort og lang, grov og slank,
en er buet, en er rett,
en sier [Ver beredt!tt
Kubbene, det grunnleggende!
Forstehjelp og knuter,

turer og naturvern,

vare hjelpsom og arlig,
arbeide for fred og forsttelse sarlig.

Kubbene er sangstubbene,
ttHer er Kanaljene, her er det festrl
moter og o-lop, tradisjoner og visjoner.
Kubbene, satt varsomt sammen, varmer hverandre,
gloder slik speidervennskap kan glode.
De glodende kull er iddens kierne,
speideridealene som speideren vil verne,
tankene nedfelt hos hver isar
vises i praksis ved arbeidet her.
Rodglodende kull gir fode til flammene,
blafrende tunger som strekker

seg opp,

strekker og toyer mot vidtpne himmelen,
soker t n5, - og forstt stjernevrimmelen.
F l a m m e n e sk u n s t e r e t l i v l i g l i v ,
speideropplevelsen, turer med driv.
Speidergjerningen varmer og brenner,
gir varige venner en virkelig

kjenner.

Natten ligger varm og lys,
over smEkruset vannflate driver

nattebris,

siger sakte langs bredden, mot odden,
driver mot mtlet, speiderbtlet.
Han stirrer

i ilden som blafrer med ett,

lever seg inn i hva b6let har sett.
Forst leirbilet med troppen i ring,
et lysende midtpunkt med glede omkring.
Hor sangen, hor leken,
hor vitsene, hor spoken.
Sketsjen er gammel men smilet er nytt.
Se samhold, se trygghet,
se kjeden, uslitelig bygget,

i troen pt menneskeverd.

56 nyingen i vinternatten,
knitrende sno, hardfrosset brod.
I ti grader minus, se velbehag, se livskunst,
se de trives, .speiderne, rundt varmen
som binder dem stadig nermere sammen.

St bElet pA troppstur,
hver patrulje har sitt,
ryker

og oser om varet

er stridt.

Snart lages pt btlet de lekreste retter:
pizza og pinnebrod,

ris omeletter,

supper og grot, og egg stekt pt stein,
bElet, et samlingspunkt, pt speiderveien.
St er de pt tur smtspeider, leder,
ute og hoster naturens gleder.
Btlet er viktig,

de tenner det sammen

mens lederen forklarer

den unge om rammen

som speiderarbeidet bygger pt:
Kubbe for kubbe,
livskvalitet, vennskap,
friluftsliv,

samarbeid, ansvar, naturkiennskap.

Speideren lytter,

prave? forst6,

hvilken kubbe skal legges pt nt?
Han undrer og ser, og velger den rette,
"Jeg vokste meg storil, kan btlet berette.
Natten ligger varm og lys,
han sitter ved btlet pt speidervis.
Han kjenner leirbtlsskikken,
ser inn i flammene, ser symbolikken,
blant lysende tunger i nattedis.
Han aner en bris og boyde strE,
han sitter og tenker, og ser det nt:
Slik btlet kan varme en speider pE ferden,
kan speiderbevegelsen varme en verden !
Det er det store, det tenker han Pt.
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7.Osloog Tonsenkirke
S O K N E P R E S TM O D O L F R O S S E B O

Mine erfaringer fra speiderarbeidet faller i to titrsperioder av mitt
Fra jeg var ti tr til ieg var tyve, gikk jeg gradene, og deltok som
trettentring pE landsleiren iAndalsnes i1928.
Da jeg igjen fikk speiderliv.

arbeidet pt nart

hold som prest,

hadde denne tentringserfaringen.

merket jeg hvor viktig

det var at jeg selv

Jeg tenker da sarlig pt tiden som sokne-

prest iTonsen
pEstanden:

i1973-83. Jeg fikk oppleve sannheten iden
En gang speider - alltid speider!

Jeg husker godt den dagcn da min forgjenger,
meg rundt

i kirkens

lvar Fougner, viste

underetasje og fortalte at takket vare menighetens egen-

innsats kunne vi tpne dorene for et vel forgrenet
f.eks.

ungdomsarbeid.

speiderne anledning til. t drive pt i 6-7 rom samtidig!

hadde vi to gutteover hele linjen.

velbrukte

Her har

Den gangen

og to jentespeidergrupper.
Men tirsdags-kvclden

Det ble til dels drevet godt
jeg
la
spcsiclt mcrke til, og at

T.Oslos arbeid var prcget av stabilitet.
I tillegg til at Tonscn mcnighet hadde framsyn og krefter nok til I
ft med rom for barn og ungrdom fra starten av, slapp den - som mange andre
nye menigheter - t vente st altfor lenge pl t ft bygge.
Kirken kom til dels
samtidig med de barnerikc

hjemmcne og skolene.

Det ble knyttet

kontakt

mellom de tre, og den var det viktig t holde ved like.
Hvordan skulle det skie i en menighet med et overveldende innbyggertall pl tyve tusen, fordelt

pl ca. 6000 husstander?

konfirmantkullene var omkring 250 trlig.
viktig.

Serlig

ntr

Dette var i 1972, og

Enhvcr tilknytning

kirken kan vere mrtestedet.

til hjemmene er

Det gjelder alt barne-

og ungdomsarbeid som kan skaffes plass.
Vtr

tid er pregct av vokscnde uro for alt som truer

ungdomstid,

og dct er et faktum at I forebyggc

varige skadcr.

Det er sl viktig

I fylle fritiden

en god og trygg

er dct sikreste vern mot
med nyttige aktiviteter.

Heldigvis cr mulighetcne mangc.
I speiderarbeidct

gtr

det forebvqqende og det bvqqende hend i htnd.
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Det moralske og forpliktende aspekt innbefatter begge deler.

Rent stikkords-

messig kan nevnes nytten av d bli ledet og veiledet for siden selv 5 ta
lederansvar.

A ft planlagt fritid

gli over i det helt motsatte.
ogs6 forebyggende.

og ukeprogram er den beste motvekt mot I

Friluftsliv

og sport er ikke bare sunt, men
Orden og disiplin - uten at ordene en gang nevnes - er

det beste supplement til skolegang og utdannelse.

Sunn konkurranse og lagind

vil alltid vere det barende i godt vennskap, som speiderarbeidet legger sE
godt til rette for.
Et viktig trekk ved 7.Oslo er at den gir en god kontakt bSde med og
mellom hjemmene. Foreldre finner hverandre, fordi de har funnet en felles
stotte i det arbeidet som gjores for barna deres.
Gjennom regelmessige foreldresamlinger kommer dette st klart til uttrykk.
At 7.Oslo knytter hjemmene og hele familien sammen, blir en overbevist om etter
t ha f6tt med seg gode minner fra Sankt Georgsdags-gudstjenester og samvar i
Maridalen kapell, weekend med dugnad pA Vinkelhytta og Srets store begivenhet,
Kjedefesten, for jul.
De er alle plussfaktorer for Tonsen menighet ogst.
lv6re

dager venter alle pt tilbud, tilbud fra Staten, kommunen, skolen

og menigheten.
ikke fritt

Svart ofte hores det klage pt at tilbudene mangler.

for at dette smitter over pt de unge ogs6.

Det er

Men min erfaring fra

trene sammen med 7.Oslo fortonet seg annerledes.
Gang pE gang kom de og tilbod seg.

Menighetsrtdet og soknepresten

ble spurt om tillatelse og stotte med relativt beskjedne belop til oppussing,
forbedringer

og ganske omfattende snekker- og malerjobber i lokaler som i

utgangspunktet hverken var ferdige eller serlig

koselige.

Nevenyttige og

kyndige karer har i Srenes lop utfart dugnadsarbeid i den samme tnd som var
drivkraften

da Tonsen kirke ble bygget og fikk sine ungdomslokaler.

Som det ble sagt innledningsvis har 7.Oslo vart

preget av stabilitet.

Det henger nok sammen med at den har hatt ledere som 8r etter 5r har gjort
en imponerende innsats og samtidig sorget for at vekslinger i stafetten har
veert godt planlagte, og derfor har fgrt den gode speiderSnd videre i beste
kanalje-tradisjon .
Tonsen menighet trenger Sjuende Oslo!
Mon tro om det ikke er gjensidig?
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SpeidingiTonsenkirke
HARALD ANDERSSON

Lederne i 7.Oslo har bestandig hatt et bevisst forhold til kristen
Derfor har det vart naturlig for oss I ha god kontakt med

forsttelse.

Tonsen menighet.

Sarlig prestene har vi invitert pi vEre arrangementer,
spesielt St. Georgsdagen hvor en prest bestandig har holdt talen. Flere
av kirkens ansatte har da ogsl vart

speidere i sin ungdom, s6 vi har
raskt funnet tonen sammen. Bide kateket og prester kunne komme innom
v6re moter pi tirsdagene og hilse pt oss. Dette var noe jeg satte pris pt,
fordi jeg folte at kirken vedsatte vSrt arbeid. Spesielt sogneprest Modolf
Rossebo viste stor interesse for speiderbevegelsen.
at han var tidligere speider og speiderleder.

Det kom jo ogst fram

Jeg vil gjerne her benytte

anledningen til I takke ham for den innsatsen han gjorde for oss ikirken,
og hans engasjement pt flere speidergudstjenester.
Ad omveier har jeg
forstttt at han talte v8r sak i menighetsr8det, ntr det var saker til
behandling som involverte speidere.
Samarbeidet mellom Sjuende og menigheten utviklet seg videre i
Vi ble trukket mer aktivt inn i ungdomsgudstjenester
og annet menighetsarbeid. "Walk Aid" er et stort arrangement til inntekt
for menighetens misionsarbeid. Vi ble invitert til i vare medarrangor.
slutten av dette ti8ret.

Dette er en trlig

foreteelse, hvor vi har speideraktiviteter som kanopadling
og pinnebrodlaging for deltagerne. Primus motor her var kateket Erik
Mathisen. Han var flink til 6 involvere speidere i flere sammenheng.
Arbeidsforholdene i Tonsen kirke er utmerket. Men det har vart
enkeltsaker oppover i historien som har vert vanskelige. Vi mistet nBeverr o m m e t r ri 1 9 8 2 . r r K r a f t r r , s o m v a r k i r k e n s u n g d o m s a r b e i d , t r e n g t e e t r o m .
Menighetsr8det bestemte at de skulle fE l8se av dette rommet. Dette var vi
lite glade for, og det er ikke til 5 komme fra at vi ikke hadde noen forsttelse
for behovet til "Kraftrt. Dette ogst sett med bakgrunn iat vi oppover i
tiden har stitt for oppussing av de fleste rommene ikjelleren.
Menigheten har
holdt maling og annet nodvendig utstyr, mens vi har utfort arbeidet.
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ungdomssalen, begge bomberommeneog smtrommene har blitt pusset opp
jevnlig.

Vi har ogst kledd takene med akustikkplater.

ta gangen i bruk.

Dette var en frustrerende

Ng vel, vi m8tte

og lite tilfredsstillende

situasjon.

Velmenende personer i menigheten mente vi kunne dele motene
pt flere dager. De st ikke den betydning det har for miljoet ien gruppe
at vi alle er samlet samtidig for t styrke samholdet. Rossebo skjonte dette,
og var en av drivkreftene for t ft menighetsrtdet til e bevilge penger til
oppdeling av det innerste bomberommet. Vi utforte arbeidet.
I ettertid
har dette vist seg E vere en tilfredsstillende losning for oss.
Jeg hadde forst8else for kirkens faste stabs 6nske om I innrede
ungdomssalen til kontorer.

Deres arbeidsforholdvar

da et stort fint rom som flokken benyttet.

h8plose. Men vi mistet

lgjen fikk vi plassproblemer.

Vi sokte da om t ft ta ibruk

kirkens lagerrom som sto delvis ubenyttet.
Her fikk vi full stotte fra menighetsr8det og kirkens ansatte. Arbeidet ble
utfort av oss. Dessverre mttte vi ogsi betale alt selv. Det forbauset meg
at ikke menighetsrtdet bevilget penger, da dette ble et stort moterom p8
120 m2 til bruk for alle i menigheten.
Vi har bestandig hatt den frihet vi onsket oss i Tonsen kirke.
Hver
tirsdag har vi f6tt benytte hele kjellerlokalet. Vi har fttt pusset opp og
innredet lokalene etter eget onske. Menighetens positive innstilling har
vart

en god faktor for S legge forholdene til rette iv6rt

Vi har av og til opplevd enkelte som har vart

praktiske arbeid.

skeptiske til speidernes

aktiviteter ikirkens

kjeller. Spesielt itider hvor det har vart trangt om
Speiding ble ikke uten videre godtatt som et kristent barne- og
ungdomsarbeid. Andre har hatt problemer med t skjonne speidingens
plassen.

egenart, og at vi tilhorer en selvstendig organisasjon.

Vi er ikke direkte

tilknyttet menigheten, men har et eget selvstendig program. Jeg har av og
til folt press fra enkeltpersoner om t trekke speiderne inn som en del av
menighetens arbeid.
De har etterlyst oss pt menighetens arrangementer, og
onsket 6 bruke oss mere som stottespillere.
Formidling av kristen tro og kristne verdier er en del av speidingens
program.

Det er her vi trenger menigheten og Tonsen kirke som st6tte-

spillere.

Men Tonsen menighet trenger ogsS 7.Oslo.

som kanskje stlr
utfyller
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Vi nir

noe utenfor kirkens tradisjonelle arbeid.

speidingen det totale bildet i menighetsarbeidet.

barn og voksne

Pt denne mtten

Tonsen kirke i septembersol 1989. Her har 7. Oslo drevet sitt speiderarbeid de siste 2 8 8 r e n e .

K i r k e n er tegnet av arkitekt Georg Greve,

og ble innviet 24. september 1961.
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