
 
PROTOKOLL FRA ekstraordinært MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD 
 

Dag:    Torsdag 2. november 
Tid:      Kl. 18.30  
Sted:    Ljan menighetskontor 
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Yvonne Hemme Berger, Mette Heiland, Anne-Lisbeth  
  Olsson, Thor-Arne Prøis, Margrete Moen Birkedal, Tor Arne Knutsen, 
   Eivind Oftebro, Dag Magelssen 
Forfall: Tor Birger Skogen, Hege Synnøve Bondevik, Michelle Næss Moore  
  Engeby 
 

 

Åpning v/ Dag 
 

 

 

78/17: Barnehageprosjektet 

 Orientering om økonomien for barnehagen og for menigheten i prosjektet. 

Thor-Arne og Margrete orienterte. Noen usikkerheter er det fortsatt.  

Det avgjørende er hva kapitaltilskuddet blir. Svar på hva det blir får vi ikke før 

barnehagen står ferdig og er startet opp. 

Godkjenning av brannsikkerheten er ikke i boks. Blir resultatet at taket må byttes, 

kan det bli vanskelig å gjennomføre prosjektet. Vi håper på en positiv avgjørelse 

her med det første. 

Vi må ha en grundig gjennomgang av bruk av menighetshuset når barnehagen 

flytter. Blir en viktig sak på MR/Stab-samlingen på Voksenåsen på nyåret. 

I avtalen om flytting av barnehagen må vi få inn at barnehagen leverer huset 

tilbake «i den stand det var». Eventuelle endringer i den forbindelse ser man for 

seg vil bli gjort med dugnad. (Fjerning av bl.a. garderobehyller m.m.) 

 

Vedtak: Etter gjennomgang av de usikre momentene, nye rammer og betingelser, 

stadfester likevel MR tidligere vedtak om flytting av barnehagen til den tidligere 

sokneprestboligen («bassengbygget»). 

 

 Vedtak om ny leiepris for barnehagen 

 

Vedtak: MR vedtar leiepris på kr. 35.000,- pr. måned. Tor Arne utferdiger en 

kontrakt. 

  

79/17: Fullmakt til AU til å godkjenne trosopplæringsbudsjettet 

Tidsfristen for å godkjenne trosopplæringsbudsjettet (for de sentrale trosopplærings-

midlene) er før MR’s neste møte. Siden vi ikke har et operativt trosopplæringsutvalg, 

er det MR som må godkjenne dette.  

Vedtak: AU gis fullmakt til å godkjenne budsjettet for sentrale trosopplæringsmidler 

til Ljan og Nordstrand for 2018 

 

 

DEN NORSKE 
KIRKE 
Ljan 

menighetsråd  



80/17: Eventuelt 

 a) Mangel på distributører og bladbærere av menighetsbladet. 

     Behovet har stått mange ganger i Nyhetsbrevet uten stor respons. MR ber Dag og  

                Eivind lage en sak om dette på Facebook. 

b) Info om arrangementer må ut til alle. 

     Ikke alle har mail. Derfor var det ikke alle som fikk invitasjonen til Høstfesten. 

    Ved kommende arrangementer må vi bli flinkere til å finne fram til alle som bør få    

    viktig info. MR ber også Mette om å lage en «huskeliste» om hvordan arrangere    

    menighetsfest. 

 

 

 

 

 

Oslo 15.11.2017 

For Ljan menighetsråd 

 

Birgitte Brekke       Dag Magelssen 

Leder         Sekretær 

 


