
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD 
 

Dag:    Mandag 23.10.17 
Tid:      Kl. 19.00-21.00  
Sted:    Ljan menighetskontor 
 
Tilstede: Yvonne Hemme Berger, Michelle Næss Moore Engeby, Anne-Lisbeth  
  Olsson, Thor-Arne Prøis, Margrete Moen Birkedal, Tor Arne Knutsen, 
   Eivind Oftebro, Dag Magelssen 
Forfall: Birgitte Brekke, Mette Heiland, Tor Birger Skogen, Hege Synnøve 
   Bondevik 
 

 

Åpning v/ Dag 
 

 

 

69/17: Godkjenning av innkalling 

 Vedtak: Innkallingen godkjent 

 

70/17: Godkjenning av forslag til protokoll fra sist møte (26.09.17) 

Vedtak: Protokollen godkjent 

71/17: Orienteringssaker 

a) Økonomistatus 

Tor Arne orienterte. Vi så på vedlagte rapporter pr. 30.09.  Med unntak av høyere 

utgifter på strøm enn budsjettert og mindre midler enn budsjettert for oppussing av 

leiligheter i menighetssenteret, er det små avvik mellom budsjett og regnskap. 

Det ble spurt om de 130.000,- som er budsjettert til oppussing på menighetshuset. 

Foreløpig er de urørt.  

b) Kirkebruksplan 

Svarskjema fra Ljan menighet, som er sendt inn, var vedlagt.  

c) Stabstur høsten 2018 

Det ble orientert om planer om stabstur. Dette må inn i budsjettet 

 

72/17:   Ny barnehage: Ombyggingen, finansieringen og innfrielse av kommunens 

panteobligasjon (Orienteringssak) 

Det vises til orienteringen i sak 58/17 i forrige møte.   

i) Det har oppstått en komplikasjon i byggeprosjektet, hvor en brannkonsulent stiller 

spørsmål ved om hele taket må renoveres pga. isoporforing og faren dette kan 

medføre ved brann.  Videre prosess avhenger av utfallet av denne saken: Full 

renovering av taket vil neppe være regningssvarende.  Styret og styrer følger opp 

saken.  

ii) Vi har mottatt svar fra Byrådsavdelingen for Finans med avslag på søknad om 

tilsagn av kommunalt tilskudd til utvidelse (vedlagt). Bydelen, som også er skuffet 

og overrasket over svaret, foreslår at vi søker på nytt når den nye barnehagen står 

klar, og man har startet opp i de nye lokalene. 

iii) Muligheten for barnehagen til å betale 35.000 pr. måned i husleie var i 

utgangspunktet forutsatt at man fikk maksimalt kapitaltilskudd på 20.700 pr. barn 

pr. år, og at utvidelsen av antall barn ble godkjent.  Dersom det ikke gis forhøyet 

DEN NORSKE 
KIRKE 
Ljan menighetsråd  



kapitaltilskudd, vil det være vanskelig for barnehagen å betale 35.000/mnd (mot 

20.000/mnd i dag) – og dekke avskrivningene både i menighetshus og i ny 

barnehage.  For at oppgraderings- og flytteprosjektet ikke skal slå negativt ut for 

menighetens driftsregnskap, vil det da være nødvendig å sikre økede leieinntekter 

fra menighetshuset.  

iv) Det vil bli ettersendt to alternative budsjetter for barnehagen for 2019 med de to 

alternativene (forhøyet kapitaltilskudd og videreføring av dagens kapitaltilskudd.) 

 

Vedtak: Før MR fatter et endelig vedtak om dette må man få saken grundigere 

belyst. Man må få avklart svar fra brannkonsulent og størrelse på kapitaltilskudd. 

Det må så innkalles til et ekstraordinært møte der vedtak blir tatt. Forslag til 

datoer: torsdag 2. eller 9. november. 

73/17: Kirkebruksplan (Drøftingssak) 

 Vurdering av videre tiltak – utover å svare på spørreskjemaet – for å presentere 

menighetens situasjon og planer.  

Vi må formidle bedre utad hva som skjer i Ljan manighet. Selge inn det som skjer: 

Supermandag, Tweens, økende kirkebesøk, kulturelle arrangementer. 

 Et argument for å beholde kirkedriften er de dårlige kollektivtilbudene. Det er dårlig 

med bussforbindelser til andre kirker i området. Da må man event. benytte bil. 

 Vi foreslår at AU drøfter saken videre, for så å ta grep. 

 

74/17: Fellessamling stab/MR 2018 (Drøftingssak) 

Det ble ingen nærmere drøfting. Yvonne skal sjekke muligheter på Voksenåsen. 

 

75/17: Ny mikrofon til koret i kirken (Vedtakssak) 

Budsjettet for avdeling Kirke (med vedlikehold, inventar etc.) på 10.000 er brukt opp, 

Det anbefales likevel å erstatte ødelagt fast mikrofon på stativ i koret.   

Vedtak: Budsjettpost Inventar og utstyr – Kirke økes til 11.000.  Posten “Vedlikehold 

byggtjenester - Menighetshus” reduseres tilsvarende: Fra 143.000 til 132.000.  

 

76/17:  Drøftingssak – Budsjettprosess 2018 

Det var vedlagt i innkallingen et skjema som foreslås sendt ut til utvalg/komitéer: Dels 

som grunnlag for å drøfte satsningsområder i 2018, dels som grunnlag for å komme 

med forslag til budsjett for sitt område i 2018.  Ambisjonen er at vi i år får vedtatt 

2018-budsjettet i novembermøtet. Tor Arne orienterte nærmere om dette. 

 

77/17: Eventuelt 

a) Ny lov om tros- og livssynssamfunn. 

Thor-Arne spør om muligheter for å lage et felles høringssvar til dette fra 

Nordstrand og Ljan. Det må da settes ne den gruppe som jobber med det. Tor-Arne 

stiller fra Ljan og spør Tone Thorp om også å være med. 

b) Eivind ber om at vi tar inn to faste saker på MR-møtene: 

 Rapport fra Fellesrådet 

 Rapport fra soknepresten 

 

 

Oslo 25.10.2017 

For Ljan menighetsråd 

 

Birgitte Brekke       Dag Magelssen 

Leder         Sekretær 


