
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD   
 

Dag:    Tirsdag 29.11.2016 
Tid:      Kl. 18.30-20.30  
Sted:    Ljan menighetshus 
 

Tilstede: Birgitte Brekke, Mette Heiland, Michelle Næss Moore Engeby, Tor  
  Birger Skogen, Yvonne Hemme Berger, Thor-Arne Prøis, Hege Synnøve  
  Bondevik, Margrete Moen Birkedal, Tor Arne Knutsen, Eivind Oftebro  
  og Dag Magelssen 
Forfall: Anne-Lisbeth Olsson   

 

Åpning v/ Eivind Oftebro 
 

 

49/16 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

50/16 Godkjenning av protokoll fra sist møte (11.10.16) 

Godkjent 

 

51/16  Offersøknader for 2017 v/Tor Arne Knutsen 

 Tor Arne la fram et forslag til hvem som innvilges offer til, som MR ga sin tilslutning 

til. 

Vedtak: 

Det innvilges offer til: 

 Det Norske Bibelselskap 

Menighetens misjonsprosjekt 2x 

Misjonsalliansen 

Stefanusalliansen 

IKO 

Norges KFUK-KFUM-speidere 

Norges KFUK-KFUM 

Søndagsskolen i Norge 

Changemaker 

Fransiskushjelpen 

Institutt for sjelesorg 

KIA- Kristent Interkulturelt Arbeid 

Kirkens Bymisjon (Lys i mørket) en søndag i adventstiden. 

Kirkens Nødhjelp 

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

TV-aksjonen 

Østmarkskapellet 

 

52/16  Gudstjenesteliste for våren 2017 

 Forslag, som er behandlet i Gudstjenesteutvalget, ble lagt frem på møtet.  

 Eivind Oftebro orienterte 

 

Vedtak:   

MR godtar listen 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



 

 

53/16  Presteboligen 

a) Arbeidsgruppen v/Thor Arne Prøis orientete om saksgangen. 

Kommunen kommer til å slette obligasjonen på 1,5 mill.! Skal på befaring. Om ting er 

OK, overføres bygget menigheten. Bruken må endres til allmennyttig formål for det 

kan startes med barnehage. Er nå regulert til bolig. Bydelen er begeistret med tanken 

om barnehagedrift! Det vil event. være snakk om å søke om godkjenning av 5 nye 

plasser. 

Vedtak: 

MR tar orienteringen til etterretning og ser fram til befaringen. MR gir Thor Arne 

Prøis og Bjørn Kåre Valvik fullmakt til å sette i gang en prosess for omregulering til 

barnehage. 

b) Oppsigelse av leieboer. Arbeidsgruppa orienterte. 

Vedtak: 

MR gir fullmakt til å gå til oppsigelse med virkning fra 31/3-17. Daglig leder Tor Arne 

Knutsen kontakter leieboer. 

 

 

54/16 Menighetsbladet 

 På siste møte ble det orientert om at redaktøren, Dag Smemo, takker for seg. Vi var  

enige om at vi fortsatt ønsker å gi ut bladet. Vi drøfter prosessen videre for  

 Menighetsbladet. 

 Vi er fortsatt med på å gi ut menighetsblad. Viktig å få til en digital versjon! 

 Ny info på møtet: Dag Smemo lager nr. 1 2017 og er med på nr. 2, men ikke som 

redaktør. Kan muligens bidra med mer(?) 

 Vedtak: 

MR går for at AU har et eiermøte med Nordstrand for å planlegge fortsettelsen. Det 

bør også annonseres etter redaktør i Frivillig.no.  

 

 

55/16 Julaften 2017 

a) Bemanningen ved gudstjenestene 

Eivind har fått de han trenger på julaften. Mangler kirkevert 1. juledag. 

Vi drøftet antallet personer vi har lov til å ha i kirken. 

Vedtak: 

Tor Arne sjekker med brannvesenet om antall. Vi teller med «tellere». Kirkeverter får 

utdelt gule vester. Det må informeres om at det er et tak for hvor mange som vi har lov 

til å ha i kirken. For 2017 må det vurderes muligheter for tre gudstjenester.  

b) Kommunikasjon er et av våre satsingsområder. På julaften er kirken full. Kan vi      

    utnytte dette på noen måte for å få ut viktig info om menigheten? 

Vedtak: 

Vi satser på info på «storskjerm». Eivind skaffer bilder og Birgitte m/sønn ordner 

presentasjonen. Margrete og Birgitte lager teksten. 

56/16 Frivillighetsfest våren 2017 

Det ble ingen høstfest i 2016. Vi planlegger fest våren 2017! 

Vedtak: 

 Festkomite: Mette, Michelle, Eivind og Dag. Komiteen foreslår dato v/første MR-møte 

i 2017. 

 

57/16 Kantor 

Vår kantor Magnus Køhn har fått ny stilling og har derfor sagt opp sin stilling i Ljan. 



Han vil jobbe ut februar 2017. 

MR drøftet derfor prosessen fram mot ansettelse av ny kantor. Det er viktig med en 

god utlysningsprosess. Yvonne mailer til Vigdis Nilsen Bø og ber om at utlysningen 

kommer så raskt som mulig. Imens må vi jobbe med teksten i utlysningen. 

 

58/16 Møteplan for MR våren 2017 

Vedtak: 

 Tirsdag 17/1-17 

Tirsdag 7/3-17 

Årsmøte 26/3-17 etter gudstjenesten 

Tirsdag 25/4-17 

 Tirsdag 6/6-17 (Møte + sommeravslutning) 

 

59/16 Avtale om regnskapsførsel 

Tor Arne orienterte. 

Vedtak: 

MR-leder skriver under avtalen 

 

 EVENTUELT 

 a/ Ny alterring: 

Muligens klar til julaften (eller i løpet av romjulen)?? Vi satser på innvielse av 

alterpartiet med stoler og alterring på gudstjenesten 8/1-17. 

  

 b/ Barnehagens regnskap 

 Barnehagens regnskap må konsolideres inn i menighetens regnskap. Bjørn Kåre 

Valvik kontaktes. 

 

c/ Støydemping av menighetssalen. 

Hvilke muligheter finnes? Sender saken videre til Husstyret. 

 

d/ Mette overleverer velkomstblomst til Anne Grete Listrøm ved gudstjenesten 4/12. 

 

  

Orienteringssaker: 

 «Budsjettsøknadsskjema» til utvalg/komiteer. Skjema der utvalg/komiteer kan komme 

med ønsker og planer (både utgifter og inntekter) for 2017. Søknaden leveres MR før 

møtet i januar. Eivind sender skjema til utvalgene. 

 Godkjenning av Trosopplæringsplanen. Brev fra biskopen var vedlagt 

 Referater fra siste møte i Diakonikomiteen, Fellesskapskomiteen, Gudstjenesteutvalget 

var vedlagt. 

 

 

 

Oslo 15.12,2016 

 

Birgitte Brekke        Dag Magelssen 

Leder          Sekretær 


