
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD 
 

Dag:    Tirsdag 06.02.18 
Tid:      Kl. 19.00-21.00  
Sted:    Ljan menighetskontor 
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Yvonne Hemme Berger, Michelle Næss Moore Engeby,  
  Margrete Moen Birkedal, Thor-Arne Prøis, Tor Arne Knutsen, Eivind  
  Oftebro, Dag Magelssen. 
Forfall: Mette Heiland, Anne-Lisbeth Olsson, Hege Synnøve Bondevik, Tor  
  Birger Skogen 

 
 

 

Åpning v/ Thor-Arne 
 

 

Saksliste: 

 

1/18: Godkjenning av innkalling 

 Vedtak: Innkallingen godkjent med en ny sak 3/18 h2  

 

2/18: Godkjenning av forslag til protokoll fra møte 28.11.17 (Vedtakssak) 

Vedtak: Protokollen godkjent 

3/18: Orienteringssaker 

a) Nytt fra KfiO v/ Thor-Arne 

Hovedsaken var høringen om ny lov om tros- og livssynssamfunn. Budsjett for 

2018 ble vedtatt. Valg av leder og nestleder (leder gjenvalgt). 

b) Nytt fra soknepresten v/ Eivind 

Eivind orienterte om: advent/jul, to fine juletrefester, konfirmantoppstart med ca. 

140 konfirmanter. 15 av disse fra Ljan (en liten nedgang fra i fjor). 

Barnehageutbyggingen er i rute. Oppstart 1. mai. 3/6 feirer vi 40 årsjubile for 

barnehagen på gudstjenesten. De to ovnene under benkene bakerst og den under 

første rad er skjermet. Må sjekke muligheter for å skjerme resten. 

c) Godkjente MR-protokoller fra møter 23.10.17 og 02.11.17. 

Vedtak: Godkjent 

d) Oppgradering av kjøkken i leilighet i menighetssenteret: Gjennomført 

Vi er godt fornøyd! 

e) Status barnehagen 

Thor-Arne orienterte. Skal være klar til oppstart 1. mai. Alt ser ut til å være i rute.  

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 80.000,-. 

f) Status fellessamlingen stab/MR 

Vi starter på Voksenåsen kl.09.30.  

Hovedsaker:  

- Kommunikasjon 

- Ljan menighets satsing på barnehage 

- Prosess ved bruk av Menighetshuset 

Avslutning kl. 16.00. 

g) Storsamling med ny biskop for alle menighetsråd i bispedømmet 1. mars.  Hvert 

medlem må melde seg på direkte – se vedlagte invitasjon.  

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



h) Omdisponering av stillingsressurser i Nordstrand fra høsten 2018 – mulige 

konsekvenser for Ljan. 

Tor Arne orienterte. 

h2) Tor Arne slutter 1. april. Fellesrådet er i gang med rekruttering av ny daglig leder. 

       Siste: Ny daglig leder er «funnet». Thomas Ekeberg-Andersen (som kommer fra  

       daglig leder stilling i Frogner og Bygdø menighet) er ansatt. Ikke klart når han kan  

       starte opp. 

i) Dags stilling som menighetskonsulent. 

Fra Fellesrådets side er det ønskelig at Dag jobber 100% i Bekkelaget og Ormøy 

menighet. Bekkelaget/Ormøy vil da lønne 40%. Dag ser den vanskelige 

situasjonen i Bekkelaget men har ikke lyst til å droppe Ljan før en ok løsning er på 

plass. Birgitte orienterte om samtaler med fellesrådet. MR opplever prosessen som 

noe uryddig. Birgitte sender Vigdis Nilsen Bø en mail med MR’s tanker om saken. 

j) Varmesikring i kirken 

Det er ordnet sikring på de to bakerste + de første benkene. Det er ønskelig å sikre 

alle.  

k) Årsstatistikk 2017 

Går igjennom saken på Voksenåsen 10/2. 

l) Høringsuttalelse vedr. ny lov om tros- og livssynssamfunn 

Er besvart. 

m) Menighetsbladsdistribusjon:_ Alle roder bemannet – mangler kun sjåfør.  Forsøk 

med frivillig.no meget vellykket. Staben sender MR linken med annonsen om 

sjåfør fra Frivillig.no. 

n) Fasteaksjonen 

Tor H. Sømme har, etter mange år, gitt seg som leder for innsamlingskomiteen. 

Man har ikke klart å skaffe en erstatter. (Forslag om å prøve på frivillig.no). Årets 

innsamling blir en noe «roligere» utgave. 

o) Referater fra møter i Diakonikomitéen, Fellesskapskomitéen, Gudstjenesteutvalget 

og Kirkemusikk-komiteen (Distribuert tidligere av Dag 21.11 til MR) 

 

4/18: Fullmakt til å inngå arbeidsavtale med ny leietaker i hybel i menighetssenteret 

(Vedtakssak) 

Ny leietaker i hybel i menighetssenteret leier hybelen for 5.500.  Han har bakgrunn 

både som musiker og grafiker og har også erfaring fra barnehage og ønsker derfor å 

kunne jobbe noe som menighetsarbeider.  Arbeid inntil 6 timer pr. måned kan gjøres 

uten særskilt avtale med daglig leder – arbeid utover dette skal avtales særskilt.  

Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale med ny leietaker iht. 

ovenstående vilkår. Lønnsnivået vil være ca. 150/time for arbeid hverdager, ca. 

200/time for arbeid kveld og helg.  For særskilt kompetansekrevende arbeid innenfor 

grafisk design kan annen timesats avtales.  

 

5/18: Møteplan for våren 2018 (Vedtakssak) 

 Det vises til egen epost i saken. Det minnes om invitasjonen til heldagssamlingen 

stab/MR 10.02, og fellessamling for alle menighetsråd i Oslo med vår nye biskop 

01.03 kl. 1700-2030 (se vedlagte invitasjon). 

 

Forslag til vedtak:  

Menighetsrådet har sine møter følgende datoer våren 2018: 

Tirsdag 6. februar 1900-2100 

Torsdag 8. mars kl. 1900-2100 



Onsdag 11. april kl. 1900-2100 

Onsdag 2. mai kl. 1900-2100 

Onsdag 13. juni kl. 1900-2100 

Dato for årsmøtet fastesettes i møtet på Voksenåsen 10/2. 

 

6/18: Budsjett 2018 

a) Innspill er mottatt fra de fleste områder/underutvalg til menighetsrådet, og dette har 

vært basis for vedlagte budsjettforslag.  I tillegg er det estimert merkostnader knyttet 

til at menighetsrådet nå overtar driftskostnader for menighetshuset. Merk at det første 

arket i excel-filen er et detaljert budsjett med kommentarer, mens ark 2 viser en mer 

overordnet avdelingsoversikt.  Menighetsrådet skal vedta det detaljerte budsjettet i det 

første arket – med de endringer som fremkommer i møtet.  

  

 Tor Arne orienterte. Ikke alle var fortrolige med oppsettet. Savnet inntekter og utgifter. 

Vedtak: Foreløpig godkjent. MR anmoder om et enkelt rammebudsjett. Hva gjør vi 

med event. overskudd? Går igjennom på neste MR. 

 

b) Det er også mottatt budsjettinnspill fra Eiendomskomitéen som ikke er innarbeidet i 

vedlagte forslag men som vil bli drøftet som endringsforslag til det vedlagte forslaget.  

Forslaget har tre elementer, alle forutsetter at det ikke skjer endring i bruken av 

menighetshuset. Slike endringer vil medføre behov for budsjettjusteringer.  

- Det foreslås fra EK at det settes av 200.000 til vedlikeholdsfond med sikte på ventet 

behov for skifte av tak og for oppgradering av bad i de to leilighetene i 

menighetshuset.  

- Det foreslås 50.000 for mindre vedlikehold i leilighet nr. 2 i menighetshuset. 

- Det foreslås å avvente med utomhus arbeider inntil barnehageprosjektet er ferdigstilt.  

 

7/18: Eventuelt 

 Ingen saker. 

 

Restanseliste: 

- Arbeidslager for MR-dokumenter 

- Teleslynge- Ja, det blir teleslynge I Ljan kirke! 

 

 

Oslo 23/2-2018 

For Ljan menighetsråd 

 

 

 

Birgitte Brekke       Dag Magelssen 

Leder         Sekretær 


