
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD   
 

Dag:    Tirsdag 5. april 
Tid:      Kl. 18.30-20.00  
Sted:    Ljan menighetskontor  
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Margrete Moen Birkedal, Yvonne Hemme Berger, Tor  
                        Birger Skogen, Michelle Næss Moore Engeby, Anne Elisabeth Olsson,  
                        Mette Heiland, Jan Einar Hals, Eivind Oftebro og Dag Magelssen 
Forfall: Hege Synnøve Bondevik 
 

 

Åpning v/ Eivind Oftebro 
 

 

19/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

20/16 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra MR 16.02.16 
 

Vedtak: 
Til sak 13/6: Bør ha med en som har med seg mer av historien i arbeidsgruppa. Eivind 
spør Tone Thorp. 
Protokollen godkjennes.  

 

21/16 Planlegging av årsmøte (10/4) 

  Ledelse og program 

Yvonne er møteleder. 

Saksliste: 

1. Valg av to til å underskrive protokollen. 

2. Gjennomgang av årsmeldingen: Fordeler ansvaret for framlegging: 

                                                              Men.rådet:  Birgitte Brekke 

                                                              Diakoni: Ingunn Yri Øystese (spørres lørdag) 

                                                              Supermand.: Margrete Moen Birkedal 

                                                              SUS-kvelder:Tone Thorp. Eivind sjekker  

                                                              Musikk: Magnus Køhn 

                                                              Barnehagen: Bjørn Kåre Valvik. Siste: Han er forhindret fra 

                                                                                     å komme. 

3. Gjennomgang av årsregnskapet v/Jan Einar Hals 

  Godkjenning av årsmeldingen (vedlagt)  

Vedtak: 

Årsmelding godkjent med noen endringer.  

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



22/16 Trefelling (se vedlegg fra Huskomiteen) 

Tor Birger Skogen viste MR hvilke trær det gjelder. Kom også opp spørsmål om hva vi gjør med 

flaggstangen ettersom vi ikke har noen som har ansvar for heising/firing av flagget. 

Vedtak:  

MR gir grønt lys til felling av trærne. Spørsmålet om flaggstangen tar vi opp senere, men spør 

om synspunkter til det på Årsmøtet. (Birgitte Brekke tar det opp) 

 
 

23/16 Menighetshus utleie – 

 Drift barnehage – Behov for menighetens grupper – Minnesamvær. Se vedtak sak 8/15 

(23/11-15) (Saksframstilling og vedtak fra 23/11-15 er vedlagt) 

Vi har fått spørsmål om muligheter for å leie ut til minnesamvær og/eller andre 

menighetsarr. på dagtid. Er det ikke mulig lenger p.g.a.  barnehagedrift? 

Det er forbundet med en del praktiske utfordringer når man skal ordne til servering samtidig 

som barnehagen er åpen. Jan Einar orienterte om at det ikke har vært mange som har spurt 

om lokalene til minnesamvær de siste årene. 

 

Vedtak: 

MR har allerede gjort et vedtak i saken (sak 8/15). Vi orienterer om dette på årsmøtet og tar 

opp saken på nytt til høsten  

 forslag til utleiekontrakt  

Ny leiekontrakt ble lagt fram.  

Nye priser vedtatt: 

Leie i helgene:   kr. 2.500,- pr. dag 

Leie ukedag:  kr. 1.800,- 

Ekstra dag til å dekke: kr. 500,- 

 

24/16 Oppfølging av sak 18/16 Utleie av menighetshuset 

Fakturaer på ca. kr. 19.000,- er klar til utsendelse (når faktureringsprogrammet til KfiO er oppe å gå). 

I forbindelse med betaling for leie av lokaler kom forslaget opp om man bør få en mulighet til å 

betale med kort når man henter nøkkelen. 

Jan Einar orienterte også om at vi nå har fått VIPPS. Dette vil også kunne forenkle dette. 

 

25/16 Mottatt oppsigelse fra Cristian Barria 
 

Cristian Barria har levert oppsigelse for stillingen som vaktmester i Ljan sokn. 
Siste arbeidsdag vil være 30. juni. 
Birgitte orienterte om saksgangen. 
 

I møtet drøftes videre prosess for stillinga. Sentrale spørsmål er: 

 Skal stillingen videreføres? 
Vi har to som er intertessert i stillingen. Med disse to som interessert i stillingen, ønsker vi å 
fortsette ordningen. 

 Skal det gjøres endringer i stillingen dersom den videreføres? 

 Skal det være knyttet tjenesteleilighet til vaktmesterstillingen? 
 

Vedtak: 
Saken drøftet. Jan Einar + Birgitte eller Yvonne intervjuer de to og finner fram til en løsning. AU 
fastsetter leieprisen og orienterer om dette på neste MR 31/5. 
 
 



26/16 Eventuelt 
a) Pride 
Vi har fått spørsmål om å delta på «Pride»  

 
Vedtak: 
MR er positive til det. AU ser nærmere på saken. Kontakter bl.a. Hauketo/Prinsdal og Bøler 
(som har deltatt før) for å høre mer om hva som forventes. 

 

Orienteringssaker: 

a) Regnskapsorientering 

Jan Einar orienterte. 

b) Møte i Fellesrådet 

Yvonne orienterte. 

 

Oslo 15/4-2016 

 

 

Birgitte Brekke         Dag Magelssen 

Leder          Sekretær 


