
 

 

 

PROTOKOLL 
MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD 
 

Dag:    Tirsdag 30.04.19 
Tid:      Kl. 19.00-21.00  
Sted:    Ljan menighetshus 

(Forfall meldes til te728@oslo.kirken.no) 
 

 
 

 

Saksliste: 
 

Tilstede: 

Birgitte Brekke 

Eivind Oftebro 

Michelle Næss Moore Engeby 

Margrete Moen Birkedal 

Yvonne Hemme Berger 

Mette Heiland (4. vara) 

  

Forfall: 

Thor-Arne Prøis (2. vara) 

Hege Synnøve Bondevik (1. vara) 

  

Innvilget permisjon: 

Anne-Lisbeth Olsson (5. vara) 

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

21/19: GODKJENNING AV INNKALLING 

 Vedtak:  

Parkering ved kirken og gjembruksprosjekter tilføyes dagsorden. I tillegg tilføyes 

  kirkevalg og videre prosess i forhold til nominasjon som orienteringssak. 

Ellers godkjennes Innkallingen godkjennes. 

 

22/19: GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

Vedtak:  

Protokollen fra MR-møtet 19. mars 2019 godkjennes. 

Protokollen fra ekstra ordinært MR-møte (Nominasjonskomite) godkjennes med  

  følgende prioriteringsrekkefølge: 

Sett inn prioritering 

 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



 

 

23/19: UNNTATT OFFENTLIGHET - VAKTMESTERSTILLINGEN 

 

  

24/19: BUDSJETT 2019 

 

 Saksdokument: MR 24/19 – Budsjett 2019 (egen excel-fil) 

 Budsjettet er vedlagt i papirform for oversiktens skyld. Excel-filen er vedlagt 

utsendingen for et mer detaljert nivå. 

 

 I forhold til forrige behandling av budsjett 2019 (19. mars 2019) er det ført inn 75.000 

kr. til utskillelse av tomt – menighetshus og barnehage). Sammen med andre 

småjusteringer gir dette et null-budsjett. 

 Det ble notert at barnehagens husleie til Ljan menighet er lagt inn i budsjettet med 

betalingsfri i juli måned. 

Daglig leder anbefaler å utsette videre arbeid med utskillelse av tomt til økonomien 

har stabilisert seg ytterligere. 

 

Vedtak: 

 Budsjettet for 2019 godkjennes. 

Det forberedes en revisjon av budsjettet på juni-møtet. 

Arbeidet med utskillelse av tomten innenfor en budsjettramme for 2019 på 75.000 kr. 

 iverksettes. 

 

 

25/19: LYS I KIRKEN 

 

Saksdokument: MR 25/19 - Tilbud fra Pusterom på lyssetting av Ljan kirke 

 

Kantor har innhentet tilbud fra Pusterom om lyssetting av Ljan kirke. Dette vil være en 

stor oppgradering av kirkerommet både i henhold til konserter, men også i forhold til 

kirkelige handlinger. 

Tilbudet er på 28.000 nok. 

 

Det anbefales å innhente ytterligere tilbud samt forhøre seg med Kirkelig fellesråd om 

evt. faglige og/eller økonomisk støtte. 

 

 Vedtak: 

 Det innhentes ytterligere tilbud samt rettes henvendelse til Kirkelig fellesråd om 

faglige og/eller økonomisk støtte. Daglig leder følger dette opp sammen med kantor. 

 

  



 

 

26/19: ORIENTERINGSSAKER 

 

26/19-1 – Referat fra Kulturkomite 28. mars 2019 

Saksdokument: Referat fra Kulturkomite 

 

26/19-2 – Regnskap 2018 

Intet nytt å berette. Daglig leder fastholder sin forsiktige vurdering er et 

overskudd i 2018 på ca. 100.000 kr. 

 

26/19-3 - Kirkevalg - supplerende nominasjon.  

 

 Vedtak: 

 Sakene tas til etterretning 

 

Eventuelt: 

Parkering utenfor Ljan kirke. 

 I forbindelse med loppemarked var det kaotisk med parkering ved kirke. 

 Det er i tillegg et stadig problem og derfor bør det settes opp skilt med henstilling om 

  parkering er forbeholdt besøkende i kirken. 

 

Gjenbruks-marked i Ljan: 

 Det ble oppfordret til å arrangere gjenbruksmarked til høsten. 

 

Bytte-bokhylle i gangen:  

 Bokhylle i gangen på menighetshuset med bytte av bøker. Mette Heiland jobber videre 

  med dette. 

 

Brukt-marked for sportsutstyr: 

 Det ble oppfordret til å arrangere et marked for sportsutstyr 

 

Årsmøte 2018 

 Årsmøte for 2018 avholdes 26. Mai 2019 umiddelbart etter gudstjenesten. 

 Daglig leder sender ut bestilling til utvalg og stab om innspill til årsmelding. 

 

 

Vedlegg: 

Innkalling 30. april 2019 

Saksdokumenter MR-møte 30. april 2019 

 

Restanseliste: 

- Orientering om panteobligasjon til Oslo kommune 

- Orientering om leieinntekter på menighetshuset 

- Teleslyngeanlegg i Ljan kirke 


