
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD   
 

Dag:    Tirsdag 30. august 2016 
Tid:      Kl. 18.00-20.30  
Sted:    Ljan menighetshus 
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Anne Elisabeth Olsson, Yvonne Hemme Berger, Thor-
Arne Prøis, Michelle Næss Moore Engeby, Tor Birger Skogen, Jan Einar Hals, Eivind 
Oftebro og Dag Magelssen 
 
Forfall: Mette Heiland, Hege Synnøve Bondevik, Margrete Moen Birkedal 
 
Åpning v/ Eivind Oftebro 
 

 

Saksliste: 

 

35/16 Godkjenning av innkalling 

 Godkjent 
 

36/16 Godkjenning av protokoll fra sist møte 

 Godkjent 

37/16  Representant til intervjugruppe ved tilsetting av ny daglig leder 

Intervjuene gjennomføres av intervjugruppe bestående av områdeleder Vigdis Nilsen 

Bø, og tre representanter fra menighetsrådene i Ljan og Nordstrand, hvorav sokneprest 

Eivind Oftebro er én av de tre. 

Intervjuene skjer 15. september. 

Vedtak: Ljan MR representeres av Thor-Arne Prøis, samt av sokneprest Eivind 

Oftebro. Disse får fullmakt til å avgi råd fra MR 

 

38/16  Godkjenning av plan for trosopplæring Nordstrand og Ljan menigheter 

På møtet før sommeren ble Ljan MR orientert om at arbeidet med 

trosopplæringsplanen er fullført og sendt til foreløpig godkjenning. Denne er nå 

godkjent, og må vedtas av begge menighetsråd før den oversendes til bispedømmet. 

Vedtak: Plan for trosopplæring for Nordstrand og Ljan menigheter vedtas. 

 

39/16  Plan for Furumoen 18 A/B – svømmehallen 

Soknepresten flytter ut av presteboligen primo 2017. Behovet for prestebolig på Ljan 

faller da bort, og menighetsrådet må bestemme hvordan bygget skal forvaltes videre. 

Det foreligger en avtale mellom Ljan sokn og Kirkevergen/Oslo kommune 

v/Boligbygg av 7. juni 1991. Denne avtalen synes i dag å være langt mer gunstig for 

kommunen enn for Ljan sokn. Før menighetsrådet kan ta stilling til hva bygget skal 

brukes til i fremtiden, er det behov for å klargjøre hvordan denne avtalen slår ut, nå når 

presteboligordningen avvikles. 

Videre saksgang: MR nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Thor-Arne Prøis, 

Birgitte Brekke og Eivind Oftebro. Gruppen får i oppgave å kontakte rette 

vedkommende i kommunen, og opprette en dialog om hvordan situasjonen kan løses 

på en hensiktsmessig måte, på bakgrunn av det som kom fram i menighetsrådets 

diskusjon. 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



 
 

40/16 Bildeutstilling i Ljan menighetshus 20. oktober 2016 

Finn Erhard Johannesen er initiativtaker til arrangement i Ljan menighetshus. 

Programmet vil inneholde foredrag om, og fremvisning av et portrett av Madame 

Maren Juel. Arrangører er Ljans vel og Finn Erhard Johannessen. Menighetsrådet 

ønsker å bidra til arrangementet med utlån av lokaler, men ikke med økonomiske- eller 

ansatt-ressurser. Det må også understrekes for arrangørene at evt. alkoholservering 

kun kan skje dersom arrangøren sørger for de nødvendige tillatelser på egen hånd.  

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å kostnadsfritt låne ut Ljan menighetshus til dette 

arrangementet i regi av Ljans vel og Finn Erhard Johannessen. 

 

 

Orienteringssaker: 

 Oppfølging sak 30/16 og 31/16 – Omorganisering. Alle komitéer og utvalg har fått i 

oppgave å skrive forslag til eget mandat. Nye og gamle medlemmer av komitéer og 

utvalg blir i disse dager rekruttert. Når alle mandater foreligger, settes saken på kartet i 

MR for endelig vedtak/oppnevning. 

 Oppfølging av sak 32/16 – luftfukter til flygel i menighetshuset. Dette håndteres av 

kantor så snart han er tilbake fra permisjon 

 Oppfølging av sak 34/16 – Renovering av leiligheter. Jan Einar orienterer om 

renoveringsprosjekt gjennomført sommeren 2016. Kjøkkenet i den andre leiligheten 

må også pusses opp. Eiendomskomiteen skaffer anbud. MR tar saken opp på neste 

møte. 

 Referat fra møte i Familiekomitéen 15.08.2016. Veldig positivt! MR tar referatet til 

etterretning.  

 

Til slutt ble Jan Einar Hals, som var på sitt siste MR-møte, takket for jobben han har gjort, og 

ønsket lykke til i sin nye jobb i Kirkelig Fellesråd i Skien. 

 

     ************ 

 

I andre del av møtet jobbet vi videre med strategiarbeidet vi påbegynte på Voksenåsen 9. 

april.  

 

Eivind startet med en oppsummering det vi jobbet med på Voksenåsen. «Hva tenker vi om 

menigheten? Hva tenker menigheten om oss?» 

Vi gikk for å velge tre satsingsområder. Tre ting vi kan bli bedre på: 

 

 Kommunikasjon. Både intern kommunikasjon og kommunikasjon utad 

 Rekruttering av frivillige 

 Inntektsbringende tiltak 

 

 

Oslo 22.09.2016 

 

 

 

Birgitte Brekke        Dag Magelssen 

MR-leder         Sekretær 


