
 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD 
 

Dag:    Tirsdag 25.09.18 
Tid:      Kl. 19.00-21.00  
Sted:    Ljan menighetshus 
 
Åpning v/ soknepresten 
 

 
 

 

Tilstede: 

Birgitte Brekke 

Yvonne Hemme Berger 

Michelle Næss Moore Engeby 

Margrete Moen Birkedal 

Eivind Oftebro 

  

Forfall: 

Hege Synnøve Bondevik (1. vara) 

Thor-Arne Prøis (2. vara) 

Mette Heiland (4. vara) 

  

Innvilget permisjon: 

Anne-Lisbeth Olsson (5. vara) 

Tor Birger Skogen (3. vara - flyttet ut av soknet) 

 

Nytt fra soknepresten - skal dette i protokoll: 

Flotte gudstjenester, to stappfulle konfirmasjonsgudstjenester, Olabil-gudstjeneste. 

Menigheten holder på å etablere seg på tunet med barnehagen, menighetskontoret og kirken. 

Oppdrift erfares. Menighetskonsulenten Floyd er igang med opplæring og dette blir bra. 

 

21/18: GODKJENNING AV INNKALLING 

Vedtak:  

Innkallingen godkjennes. 

Det tilføyes soknepresten orienterer og sak om fastsettelse av møteplan høst 2018. 

 

22/18: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SISTE MØTE 

 

Vedtak:  

Protokollen godkjennes. 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



 

 

23/18: UTLEIE AV MENIGHETSHUSET 

 

 Saksdokumenter: 

  23/18-1 – Mandat for husstyret 

  23/18-2 – Protokoll fra møte i Ljan MR 16.02.2016. 

 

Menighetskonsulent Floyd Rydland har ansvaret for kontrakter, at det sendes faktura 

til leietakere og oppfølging av leieforholdene. Det er betydelig økning i antall 

forespørsler om leie av menighetshuset til minnestunder etter sommerferien.  
 

MR må se på eiendomskomiteens mandat pga. ambisjoner om økt utleie. Denne 

virksomheten reiser nye spørsmål som må inn i komiteens mandat, og det må vurderes 

om vi vil anbefale at eiendomskomiteen etablerer en undergruppe som håndterer 

disse.  

 

Eiendomskomiteen består av: 

Ellen Dokk Holm, Tor Birger Skogen, Ellen Netland 
 

Man har satt i gang prosessen med å supplere servise og annet utstyr på kjøkkenet. 

Daglig leder for menigheten godkjenner innkjøp. 

 

Vedtak: 

Muligheten for at leietaker betaler for renhold i forbindelse med f.eks. minnesamvær. 

Oppsyn med renhold foretas av vaktmester og ligges inn i instruks. 

  

 

 

 

 

 

24/18 UTLEIE AV LJAN KIRKE 

 

Saksdokument: 

24/18-1 – Leiekontrakt for Ljan kirke 

 

Vedtak: 

Leiekontrakten for Ljan kirke godkjennes. Daglig leder og/eller Kirkemusikkkomiteen 

 kan justere leieprisen i særlige tilfeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25/18 KOMITEMEDLEMMER 

 

Det er hensiktsmessig å ha interne retningslinjer som oppnevner komiteer og utvalg 

for en angitt periode. 

 

AU mener at menighetsrådet vil få større eierskap til komiteenes virksomhet hvis 

oppgaver med å ringe til potensielle medlemmer ligger hos rådets medlemmer, snarere 

enn soknepresten.  

 

Fellesskapskomiteen og kirkemusikk-komiteen vurderer å slå seg sammen. 

 

Ann Lisbeth trekker seg fra Diakoniutvalget (felles med Nordstrand) 

 

Tone Thorp, Lisa Prøis og Henning Olsson trekker seg fra Fellesskapskomiteen. 

  

Anne Lisbeth Olsson (vara) har også bedt om fritak fra vervet i Menighetsrådet. Etter 

Kirkeloven kan man innvilge permisjon for resten av rådsperioden. 
 

MR må beslutte hvordan vi går fram for å rekruttere nye komitemedlemmer og hvem 

vi ønsker å kontakte. 

 

 Vedtak: 

 Menighetsrådet medlemmer forespør komiteene om videre oppnevnelse for en to års 

 periode fra oktober 2018: 

 Eiendomskomite: Birgitte Brekke 

 Kirkemusikk komiteen, Fellesskapskomiteen og gudstjenesteutvalget: Eivind Oftebro 

 Familiekomiteen: Margrete Moen Birkeland 

 Diakonikomiteen: Eivind og Yvonne samarbeider om denne.   

 

 

26/18 FRADELING AV TOMT TIL BARNEHAGE OG MENIGHETSHUS 

 

Saksdokument: 

26/18-1 – Notat fra Thor Arne Prøis’ notat  

 

AUs holdning er at å støtte Thor Arnes forslag om at det leies inn arkitekt som 

utformer fradelingssøknad til PB-etaten. Kostnadene knyttet til dette må bæres av 

barnehagen. 

 

Vedtak: 

Thor Arne Prøis og daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen gis i oppdrag å følge 

saken videre. Det anbefales at det leies inn en arkitekt til å dra opp forslag til grenser 

samt legge dette frem for Kirkelig fellesråd i Oslo.  

Ljan menighet tar sikte på å budsjettere dette inn i 2019 og trenger et 

kostnadsoverslag for arbeidet. 

Ljan menighetsråd ber om tilbakemelding fra Thor Arne Prøis og Daglig leder om 

fremdrift. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

27/18 ORIENTERINGSSAKER 

 

 27/18-1 – Prostirådsmøte 

Ljan menighetsråd melder forfall til Prostirådsmøte 25.09 

 

 27/18-2 – Referat fra Barne- og familiekomiteens møte 13.06.18 

 

27/18-3 – Referat fra Kikremusikkkomiteens møte 29.08.18 

 

27/18-4 – Referat fra Diakonikomiteens møte 04.09.18 

 

27/18-5 – Referat fra Fellesskapskomiteens møte 11.09.18 

 

27/18-6 -  Foredrag om Forvalterperspektiv 28. oktober 2018 

 

 

 Vedtak: 

 Det ble stilt spørsmål om informasjon fra Barne- og familiekomiteen til Tweens.  

  Margrete tar det med til komiteen.  

 Sakene tas til etterretning. 

 

 

28/18 MØTEDATOER FOR HØSTEN: 

 

30/10 kl. 19.00 

21/11 kl. 19.00 

 

Vedlegg: 

Saksdokumenter MR-møte 25. september 2018 


