
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD   
 

Dag:    Tirsdag 17.01.2017 
Tid:      Kl. 18.30-20.30  
Sted:    Ljan menighetshus 
 
Tilstede:  Birgitte Brekke, Anne-Lisbeth Olsson, Tor Birger Skogen, Margrete 

Moen Birkedal, Mette Heiland, Yvonne Hemme Berger, Thor-Arne 
Prøis, Michelle Næss Moore Engeby, Eivind Oftebro, Tor Arne Knutsen, 
Dag Magelssen 

Forfall: Hege Synnøve Bondevik 
 
 

Åpning v/ Dag Magelssen 
 

 

01/17 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  

Innkallingen godkjennes. 

 

02/17 Godkjenning av protokoll fra sist møte (29.11.16) 

Vedtak:  

Protokollen godkjennes. 

 

03/17  Presteboligen/barnehagen (Orienteringssak) 

Thor-Arne Prøis orienterte om status. 

Eivind har flyttet ut av presteboligen. 12. januar deltok Thor-Arne Prøis og Eivind 

Oftebro på befaring i boligen sammen med representant fra kommunen. Under 

befaringen bekreftet representanten kommunens tidligere uttrykte standpunkt: de vil 

ikke vil kreve betaling for tilbakeføring av eiendomsretten til presteboligen til Ljan 

menighet. Panteboligasjonen må slettes.  

Kirkevergen mener det må undersøkes om pantobligasjonen faktisk ble tinglyst i sin 

tid.  

Det er ikke klart for verken Ljan menighet eller Oslo kommune hvor originalen(e) 

befinner seg.  

I etterkant av befaringen i presteboligen har en annen representant for Oslo kommune 

ringt og opplyst at tilbakeføringen av eiendomsretten til presteboligen ikke 

nødvendigvis blir kostnadsfri for Ljan menighet fordi kommunen (Boligbygg) i 

henhold til avtalen om eiendomsoverdragelsen har krav på vederlag. I telefonsamtalen 

understreket Thor-Arne Prøis at Ljan menighet ikke vil avhende presteboligen, men 

ser for seg at den skal brukes til barnehage, og at vi avventer Plan og bygningsetatens 

behandling for få dette til. Han oppfattet at opplysningene er av betydning for 

Boligbyggs videre vurdering av håndhevingen av vederlagskravet.Vi venter i 

spenning… 

 

04/17  Budsjett 2017 

 Tor Arne Knutsen orienterte om forslaget.  

MR ønsker å trekke ut kr. 180.000,- til asfaltering av parkeringsplass og trefelling pga 

planene for ombygging på eiendommen. 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



 Oppussing av den minste leiligheten på menighetshuset må drøftes på neste MR-møte. 

Viktig med langsiktig økonomiplanlegging! Tor Arne opplyste at vi plikter å legge 4-

årige økonomiplaner. Viktig å tenke inntekter – ikke minst nå som fond er i ferd med å 

tømmes. Thor-Arne Prøis tilbyr å være med på dette. MR nedsetter en gruppe 

bestående av Tor Arne Knutsen, Thor-Arne Prøis og Tor Birger Skogen til å jobbe 

med dette. 

 

Forslag til budsjettvedtak:  

Med endringen der kr. 180.000,- (til parkeringsplass og trefelling) er trukket ut, vedtar 

MR forslaget som sitt budsjett for 2017.  MR ønsker å få fremlagt et revidert forslag til 

budsjett i mars-møtet dersom innspill fra utvalgene eller utviklingen i barnehagesaken 

tilsier det.  

MR nedsetter gruppe bestående av Tor Arne Knutsen, Thor- Arne Prøis og Tor Birger 

Skogen og imøteser utkast til en langsiktig økonomiplan senest siste MR-møte før 

sommeren 2017.  

 

05/17  Evaluering advent/jul 2016  

 Sikkerheten var jobbet godt med, og alle arrangementer forløp trygt og godt. Vi hadde 

satt 260 som grense for hvor mange vi kan få plass til. Dette kan økes til 290. Det var 

fint og nyttig med powerpoint! Takk til Birgitte og sønn for presentasjonen av Ljan 

menighet. At man slapp å dele ut program gjorde ting enklere. To strålende 

julegudstjenester! 

MR tror ikke det vil være behov for en tredje julaftengudstjeneste i 2017. Vi kan 

vurdere om det kan være plass til en ekstern adventskonsert i tillegg til 

korpskonserten. 

 

06/17 Husleieavtale vaktmester Markus Vangen (Vedtakssak) 

a) Det er avtalt leiepris, men ikke undertegnet leieavtale.  Vaktmesterstillingen er det 

inngått egen kontrakt for.    

Vedtak:  

Daglig leder gis fullmakt til å inngå standard husleieavtale med Markus Vangen 

med tre måneders oppsigelse.  

b) Så fort tingene med presteboligen er avklart, kan man også leie ut leiligheten 

barnehagen nå bruker som «personalrom». 

 

c) MR drøftet muligheten for utleie av rom i første etasje der barnehagen har vogner 

osv. som kontor e.l. og konkluderte med at det i utgangspunktet ikke er aktuelt 

fordi det kan være nyttig som lager i driften av menighetshuset. 

 

07/17  Ansettelse ny kantor (Vedtakssak) 

Daglig leder orienterte.   

Vedtak:  

AU gis fullmakt til å gi innspill til utlysningstekst, til å utpeke MR’s representant til 

intervjugruppen, til opplegg for evt. prøvespill og ellers gi innspill i 

ansettelsesprosessen.  

 

08/17 Bankfullmakter (Vedtakssak) 

Daglig leder orienterte.   

Vedtak: 

Eivind Oftebro og Dag Magelssen gis fullmakt til å attestere og tilvise fakturaer, og til 

å godkjenne utbetalinger i nettbank.  Ved nettbankutbetalinger kreves to 

godkjenninger 



 

09/17  Menighetsbladet (Orienteringssak) 

Birgitte Brekke orienterte om status. Dag Smemo har som tidligere opplyst i MR 

varslet at han vil ha avløsning som redaktør. Eierne (MR i Ljan og Nordstrand v 

ledelsen og prestene) skal møte han for å avtale når han slutter og hvordan produksjon 

av bladet skal foregå i avviklingsperioden. Birgitte ba om at MR kom med innspill på  

tre ting vi ønsker med bladet og fikk følgend tilbakemelding fra MR: 

1. Gjenkjennelse (bilder av kjente m.m.) 

2. Presentere aktiviteter 

3. Oppslag. Faste aktiviteter og gudstjenester. Tekster til refleksjon. Temaer til 

ettertanke. 

 

10/17 Kirkerådets høring om ny ordning for utpeking av biskoper  

Se https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-

kirkeradets-regi/   Høringsfristen er 15.03.  

Vedtak:  

MR ønsker ikke å være med her. 

 

11/17:  Skillet kirke/stat (Diskusjonssak) 

Hva blir betydningen av skillet på kort sikt – og på lengre sikt? Bør dette være en fast 

sak på kartet for MR-møtene framover?  En kort åpen diskusjon denne gang:  Hvorfor 

bør vi bruke tid på dette i MR?  Hvilke temaer ønsker vi evt. å fokusere på? 

 

 Vi setter opp dette som fast sak på MR-møtene framover. Tema å fokusere på: 

 Økonomi 

 Kommunikasjon 

 MR-valg 

 

12/17: Andre orienteringssaker (vedlagt) 

- Referat fra familiekomiten 

- Referat fra barnehagens styre  

 

13/17: Eventuelt 

a) Vi trenger et nytt medlem i Diakoniutvalget (For Thor Arne Prøis som går ut) 

Vedtak: 

MR v. Birgitte eller Eivind spør Lisa Prøis 

 

 

 

Oslo 26.01.2017 

 

Birgitte Brekke       Dag Magelssen 

Leder         Sekretær 

 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/

