
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD   
 

Dag:    Tirsdag 16. februar 
Tid:      Kl. 18.30-20.30  
Sted:    Ljan menighetskontor  
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Margrete Moen Birkedal, Yvonne Hemme Berger, Tor 

Birger Skogen, Michelle Næss Moore Engeby, Anne Elisabeth Olsson, 
Jan Einar Hals, Eivind Oftebro og Dag Magelssen 

Forfall: Thor-Arne Prøis, Mette Heiland og Hege Synnøve Bondevik. 
 
 

Åpning v/ Eivind Oftebro 
 

 

11/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
Innkalling og sakslisten godkjennes. 
 
12/16 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra MR 26.01.16 
 

Vedtak: 
Protokollen godkjennes når det også kommer med at Hege Synnøve Bondevik var med og 
Margrete har etternavn Moen Birkedal.  
 
13/16 Revisjon av organisasjonsstruktur i Ljan menighet 

Sokneprest og daglig leder presenterte saken. Dagens organisasjonskart er utdatert, og stemmer ikke 

overens med den faktiske virksomheten i Ljan menighet. Det er behov for å gå gjennom 

utvalg/komitéer og deres mandater/sammensetninger. Det er også viktig å sikre gode 

kommunikasjonslinjer mellom MR og utvalg/komitéer.  

Vedtak:  

MR nedsetter en arbeidsgruppe som arbeider med dette. Gruppen består av: sokneprest, daglig 

leder,  Michelle Næss Moore Engeby og Margrete Moen Birkedal. Som ledd i arbeidet skal 

eksisterende mandater for råd og komiteer i menigheten gjennomgås og oppdateres, evt. oppheves 

hvis rådet eller komiteen ikke lenger er relevant. Samtlige mandater og retningslinjer som gjelder for 

de ulike delene av den virksomheten Ljan menighet er ansvarlig for skal samles ett sted og 

gjennomgås av menighetsrådet en gang i året.  

 

14/16 Mandat for Husstyret 

Sakspapirer: forslag til mandat fra Ellen Dokk Holm 

Forslag til vedtak:  

Menighetsrådet slutter seg til forslaget til mandat for husstyret / med følgende endringer: 

Punktene under Husstyrets ansvar og oppgaver beholdes. Resten endres til: 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



Menighetsforvalter har ansvar for: 

*     Budsjett for drift og utleie av menighetshuset, dvs menighetssalen og peisestuen, barnehagen og 

       leiligheter (to i menighetshuset, en i tidligere svømmehall). 

*     Praktisk ansvar for utleie av menighetshuset, dvs. menighetssal og peisestue, barnehagen og  

       leiligheter. 

MR har ansvar for: 

*     Regler for utleie av menighetshuset, dvs. menighetssalen og peisestuen, barnehagen og  

       leiligheter. 

*     Fastsettelse av utleiepriser for menighetssalen og peisestuen, barnehagen og leiligheter. 
 

MR ber daglig leder underrette Ellen Dokk Holm om vedtaket så raskt som mulig.  

 

15/16 Trosopplæring for voksne i Ljan menighet 

Saksdokument fra sokneprest vedlagt.  

Eivind Oftebro orienterte. 

Vedtak:  

Saken delegeres til Fellesskapskomitéen.  

 

16/16 Gjennomføring av helgesamling for stab og menighetsråd i april 

Samlingen gjennomføres lørdag 9. april ca. fra kl.10.00 til kl. 19.00 og avsluttes med gudstjeneste i 

Ljan kirke 10. april med etterfølgende årsmøte for menigheten. 

Foreløpig Tema: Hvordan ønsker vi at Ljan menighet skal være? Strategiplan. 

Man ønsker lørdagen skal foregå på kurssted/hotell m/lunsj/middag. Forslag til steder; 

Østmarkskapellet, Voksenåsen, Malmøya. 

 

 Vedtak: 

AU planlegger innholdet. Yvonne Hemme Berger undersøker muligheter på Voksenåsen og stedet på 

Malmøya. 

 

17/16 Informasjonsstrategi for Ljan menighet 

I dag nyttiggjør menigheten seg av mange ulike informasjonskanaler; plakater, 

menighetsblad, nettside, kunngjøringer og facebook. Informasjonen er i liten grad 

koordinert, og det er uklart hvem som har ansvar for å reklamere for de ulike aktivitetene. 

Dette medfører unødvendig merarbeid, og gjør det til tider vanskelig for publikum å finne 

informasjon om ulike tilbud i menigheten. Hvordan kan Ljan menighet etablere rutiner som 

kvalitetessikrer og effektiviserer dette arbeidet slik at informasjonen når ut til menigheten 

på best mulig måte? 

Fra drøftingen: 
Enighet om at dagens nettsideløsning er tungvint og tidkrevende. Ingen I staben har 
kapasitet til å følge opp den på en god måte. 
På denne siden bør det kun stå statisk informasjon. Event. måtte vi fått tak I en frivillig som 
var villig til å gjøre jobben som kreves.  
Så lenge vi ikke har det, foreslår vi å satse mer på Facebook. Vi setter av tid til å drøfte dette 
videre lørdag 9. April.    
 



18/16 Utleie av menighetshuset (unntatt offentligheten, offl. §23) 
 
 

Orienteringssaker: 

- Orientering fra møte med styret i Ruud-Pedersens legat 

  Ikke aktuelt med prosjektstilling. Ikke forenelig med statuttene. Pengene må derfor brukes til    

  diverse arrangementer, hyggetreff og liknende for de eldre i soknet. 

Eventuelt 

a) Alterringen i Ljan kirke. 

              Ringen er blitt mye styggere. Den kan ikke fjernes uten tillatelse fra biskopen. MR mener     

              det vil være galt å bruke masse penger på å restaurere en alterring som er så  

              upraktisk og tar opp så mye plass. 

              MR foreslår at vi søker biskopen om å få lov til å fjerne ringen og få laget en passende  

              mobil ring. Om det ikke finnes midler til dette i KfiO ønsker MR å sette av penger til    

              dette selv (ved bl.a. hjelp av givertjeneste). 

 

 

Oslo  18.02.2016 

 

Birgitte Brekke        Dag Magelssen 

MR-leder        sekretær 

 

 

     

 


