Referat fra møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Tilstede: Anders Ilsøy, Anne Irene Drageset, Britt Haugen, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid
Kåseth, sokneprest Sveinung Hansen, Hanne Svartaas Håvardsrud.
Kirketjener Grethe Nestegard.
Prost Vigdis Moen Storhaug besøkte DSMR.
Dato: torsdag 17.11 -16 kl 19.00.
Sted: Skurdalskyrkja.
Ord for dagen v/ sokneprest Sveinung Hansen
Saksliste:
Sak 35 /16 Godkjenning av møtereferatet 13.09.16 i Skurdalskyrkja. Godkjent.
Sak 36 /16 Orientering/referatsaker.
An- Magritt inviterte lør 8. okt til konsert i Kulturkyrkja i forbindelse med feiring av sin 60 årsdag.
Hun fikk overrakt røde roser.
DSMR har betalt 10 av rosene, og Britt Haugen var med på overrekkelsen.
Brosteinene ved Skurdalskyrkja er lagt fram til klokketårnet. Viktig at det ikke brøytes med store,
tunge traktorer der nå. Det må bestemmes om brosteinene skal legges helt opp til vegen eller om
asfalt er like bra.
Hellene på stien til rullestolrampa ved Dagali kirke er også lagt, men det er ikke godt nok. Må sees
på til våren.
Medlemmer i DSMR har sammen med kirketjenere, fjerna gulvflisene inne i Skurdalskyrkja. Gulvet
blir stående slik til en får sett på hva det har å si for oppvarmingen, akustikken med mer.
Berit har skrevet en orientering om dette til Kirkebladet.
Berit har sendt svarbrev til Karsten Isachsen’s legat.
Leggsta’n - stein har rast ut av steingjerdet. Knut Jonny G. Nørstedokken er kontaktet og vil se på
det. Det var han som har utført restaureringsarbeidet der.
Sak 37/ 16 HØSTENS PROSTEBESØK I MENIGHETSRÅD.
Det ligger til prostens årlige oppgaver å besøke staber og menighetsråd.
·
Hvordan har vi det hos oss her og nå?
Det viktigste var ønsket om å få til et samarbeid med skole og barnehage foran høytidene. La ungene
bli kjente med kirkerommene og la de få gode opplevelser der.
·
Informasjon om situasjonen i bispedømmet og prostiet - spesielt
med tanke på økonomi og bemanning.
Det må spares; vakante stillinger står ledige en stund, hvordan bruke de prestene en har, det kan bli
2 gudstjenester på en søndag med samme prest med mer.
.
Gjennomgang av gudstjenesteforordning - tid for endringer?
Prostens gjennomgang var sammenfallende med vår sak 32/16.
·
Kirkens visjon «Mer himmel over jorda» - hva har det med oss å gjøre?
Fra 2017 skal kirka stå på egne bein. Det er viktig med det lokale menighetsråd og de lokale kirkene.

Sak 38 / 16 Innkjøp av flere salmebøker.
På samarbeidsmøtet med prester og kirketjenere 19.okt, kom det fram at det er behov for flere
salmebøker i Skurdalskyrkja. Fra møtet kom det forslag om innkjøp av 30 stk a kr 299. En kostnad på
kr 8 970,-. Det er ikke budsjettert med innkjøp av salmebøker i fellesrådets budsjett eller i
økonomiplanen. Derfor bes det om at menighetsrådet vurderer om de har mulighet til å kjøpe inn.
Skurdalen har ca 60 salmebøker. Dagali har ca 30. Det er sjelden alle salmebøkene blir brukt; det er
bare noen få unntak i året. Ofte blir det trykket program til spesielle gudstjenester. Det er et
merarbeid for presten, men mange liker å ha gangen i gudstjenesten foran seg.
Vedtak: Det kjøpes inn 20 salmebøker til Skurdalskyrkja som betales av Skurdalskyrkjas konto.
10 salmebøker til Dagali kirke som betales av Dagali kirkes konto.
Sak 39 / 16 Advent og jul i kirkene:
Lysmesse i Dagali kirke søn 27.11 kl 18.00.
Ved Kvilesteinen + sangkor i Skurdalskyrkja søn 11.12. kl 18.00.
Jul i bygda: Skurdalskyrkja 1.juledag kl 12.00. Dagali kirke 2.juledag kl 12.00.
Det er satt opp kirkeverter for disse dagene. Berit blir vert i Dagali 2.juledag.
Kirkevertene tar ansvar for kirkegløgg og pepperkaker 27.11 og 11.12.
Kirkevertene tar ansvar for kirkekaffen 1. og 2.juledag. Vi oppfordrer folk til å ta med julebakst som
før, men i Skurdalen vil det være kake i reserve etter erfaringen fra i fjor.
Ekstra musikkinnslag på julegudstjenestene har kirkemusikeren ansvaret for.
Vi lager lapper med oversikt over disse 4 arrangementene i alle postkassene i Dagali og Skurdalen.
Sak 40 / 16 Valg av leder og nestleder i DSMR 2017.
Leder og nestleder skal velges hvert år.
2016: Leder Berit Håvardsrud Simensen. Nestleder Britt Haugen.
Vedtak: Berit Håvardsrud Simensen og nestleder Britt Haugen er gjenvalgt for 2017.
Britt vil være referent.
Sak 41 / 16 Møteplan våren 2017.
Forslag: tirsdagene 10.jan, 14.mars, 25. april.
Vedtak: Tirsdagene 10.jan, 14.mars, 25. april.
Sak 42 / 16 Post. Siste utbetaling av midler til trosopplæring 2016 for Hol kirkelige fellesråd.
Kristelig pressekontor: Felles utsending for offersøknader 2017. Samt offersøknad fra Hald
internasjonale senter Norsk Gideon – bibelspredning.
Fra Bibelselskapet – Bibeldagen 2017 – 11./12.febr. Bibelgaven.
Ny nettbutikk for menigheter – Bok & Media - www.bm.no.
Div misjonsblader.
Eventuelt.
DSMR har hatt en avtale om et misjonsprosjekt i NMS - Det norske misjonsselskap.
Det er til utdanning til fattige barn/unge på Madagaskar. Nå er det store endringer i NMS. Heretter

vil bl.a ikke innsamling og informasjon knyttes til prosjekt, men til land. Dette blir sak på møtet i
januar.
Ref Berit HS.

