
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD   
 

Dag:    Tirsdag 11.10.2016 
Tid:      Kl. 18.30-20.30  
Sted:    Ljan menighetshus 
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Michelle Næss Moore Engeby, Yvonne Hemme Berger,  
  Anne-Lisbeth Olsson, Margrete Moen Birkedal, Lena Elise Lindtveit ,  
     Eivind Oftebro, Dag Magelssen. 
Forfall: Tor Birger Skogen, Hege Synnøve Bondevik, Thor-Arne Prøis 
Under sak 48/16: Ellen Dokk Holm, Ellen Netland 
 
Åpning v/ Eivind Oftebro 
 

 

41/16 Godkjenning av innkalling 

 Godkjent 

 

42/16 Godkjenning av protokoll fra sist møte (30.08.16) 

 Godkjent 

43/16  Status på innmeld./utmeld. etter ny digital ordning v/Elise 

 Det har blitt lettere å administrere eget medlemskap i Dnk etter innføring av ny digital 

plattform. Dette er en anledning til å ønske nye, voksne medlemmer velkommen som 

medlemmer i Ljan menighet. Hvordan ønsker vi å gjøre dette? 

 

I Ljan, fra 15. aug. til nå, har 3 meldt seg inn og 16 ut.  

 

Vedtak: MR diskuterte saken, og ga staben føringer for utarbeidelse av en 

velkomsthilsen til nye medlemmer. Ber staben sjekke muligheter for å få e-

postadresser til innmeldte.  

 

44/16  Utleie av Ljan kirke. Nye regler og priser. (Priser for Nordstrand vedlagt) 

Det er uklart hvilke(t) vedtak som per i dag foreligger vedr. utleie av Ljan kirke til 

interne/eksterne arrangement, konserter o.l. MR diskuterte hvilke regler og priser som 

bør ligger til grunn for ulike typer arrangement, og fattet et vedtak som kunngjøres på 

nettside og i andre relevante kanaler. 

 

Vedtak:  MR ønsker at Ljan kirke skal brukes mer til konserter og lignende av 

lokalmiljøet. Vi ønsker derfor ikke å sette høye priser på utleie. Arr. for barn og unge 

(skolekorps o.l.) får leie kirken gratis. Andre arrangementer med billettsalg kr. 2000,-. 

Program må godkjennes av Kirkemusikkomite/daglig leder og sokneprest. 

 

45/16  Oppfølging av sak 30/16 og 31/16 – revisjon av org.struktur og oppnevning av 

medlemmer i utvalg og komiteer 

Alle aktive utvalg og komitéer har nå sendt inn sine forslag til mandater og 

medlemmer. Med unntak av kirkemusikkomité, innsamlingskomité og prosjektgruppe 

for informasjonsarbeid er vi da i mål med revisjonen av Ljan menighets 

organisasjonsstruktur. 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



 

Vedtak: Mandatene vedtas uten endringer, og følgende medlemmer oppnevnes av Ljan 

MR: 

 

Diakonikomiteen.:  

Ingunn Eliassen, Anne-Lisbeth Olsson, Bjørg Reinertsen, Tove Hemme, Tone Thorp, 

Ingunn Yri Øystese 

 

Familiekomite: 

Astrid Sandsmark, Morten Holmqvist, Margrete Moen Birkedal, Lisa Prøis 

 

Fellesskapskomite: 

Mette Heiland, Henning Olsson, Lisa Prøis, Tone Thorp, Ellen Netland 

 

Eiendomskomiteen: 

Ellen Dokk Holm, Tor Birger Skogen, Ellen Netland 

 

Gudstjenesteutvalg: 

Eivind Oftebro, Morten Holmqvist, Anne-Lisbeth Olsson, Svein Thorp, Magnus 

Køhn, Mette R. S. Heiland 

 

Eivind Oftebro lager skjema for budsjettsøknad. 

 

46/16 Tilgang til nettbank 

 P.t. har ikke daglig leder formelt tilgang til nettbank, og bruken av denne.  

 

Vedtak: Lena Elise Lindtveit gis de nødvendige fullmakter til bruk av nettbank på 

menighetsrådets vegne. 

 

47/16 Drøfting av menighetsbladets framtid 

 Redaktør Dag Smemo takker for seg etter tre frivillige år med super innsats. La oss 

tenke høyt sammen før vi går i videre dialog med Nordstrand MR om saken. 

 

 MR har vedtatt å jobbe med informasjon. Vi stemmer derfor for en ny runde med 

menighetsblad. Vi tror det det skal være mulig å finne personer til å overta. NB! Vi 

trenger digital versjon! 

 

48/16 Redegjørelse fra Eiendomskomiteen v/Ellen Dokk Holm og Ellen Netland om 

vedlikeholdsplaner og budsjettbehov.  

Ellen og Ellen orienterte om det som er gjort. (Som er en stor jobb!) Så langt er det i år 

brukt kr. 483.188,- kr. Her har barnehagen også stilt opp med penger. 

Viktig at det nå settes av penger til oppussing av leilighetene i budsjettet for 2017! 

 MR ber Elise sjekke reglene for MOMS-refusjon.  

 Viktig at søppeldunkene brukes riktig. 

 

Eventuelt 

a) Ny alterring. Nytt forslag. Hvor står saken? 

    Det er sendt formell søknad til Fellesråd og biskop. 

    I tillegg har Tove Hemme kommet med et alternativt forslag til løsning. Det går ut       

    på å dele den gamle ringen i tre og la møbelsnekkeren som ordner stolene i koret,  

    utføre ombyggingen. 

    Før dette event. kan bli en løsning må vi ha tegninger og pris. 



    Foreløpig avventer vi svar fra Fellesråd/biskop på den opprinnelige søknaden. 

    Og i mellomtiden må vi starte innsamling til prosjektet. 

 

Orienteringssaker: 

 Økonomioversikt. Orientering v/ Elise (se vedlegg) 

Elise orienterte 

 

 Oppfølging av sak 39/16 – Thor-Arne deler om framdriften i presteboligsaken. 

Da Thor-Arne var forhindret fra å komme, orienterte Eivind. Vi har fått takst på 

boligen på 4,5 mill. Thorn Arne er i dialog med bispekontoret om hvem som har 

ansvar for saken i kommunen. Har fått signaler på at man ikke ønsker å «tjene seg 

rike» på oss. 

Har også vært befaring for muligheter for barnehage i bygget. Svare fra representanten 

fra kommunen var et klart JA!  

 

 Tilsetting av ny daglig leder 

Intervjuene er fullført. Eivind orienterte om innstillingen, 

Siste: Tor Arne Knutsen er ansatt. 

 

 Kontakt i våpenhus er montert. Ny grus rundt kirken. Det arbeides også med ny 

rullestolrampe. Siste: Rampen er allerede på plass! 

 

 

 

Oslo 24.10.2016 

 

 

 

Birgitte Brekke        Dag Magelssen 

MR-leder         Sekretær 

 


