Referat fra møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Møtte :Anders Ilsøy, Britt Haugen, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid Kåseth, sokneprest
Sveinung Hansen, Hanne Svartaas Håvardsrud.
Forfall: Anne Irene Drageset, Anne Helene Anderson



Dato: tirsdag 10.01 -17 kl 19.00.



Sted: Dagali skole
Ord for dagen v/ sokneprest Sveinung Hansen , som også orienterte om personalsituasjonen.
Den er for tiden litt utfordrende både i Hol, og ellers i Hallingdal, med både sykemeldinger og
vakante stillinger.

Saksliste:
Sak 1 /17 Godkjenning av møtereferatet 17.11.16 i Skurdalskyrkja. Se vedlegg.
Kommentar: Salmebøkene er ikke kjøpt inn enda, da Geilo MR ønsket å få det på budsjett for
2017. Referat godkjent.

Sak 2 /17 Orientering/referatsaker.
Historisk: Det formelle skillet mellom Den norske kirke og Staten fra 01.01.17.
Sveinung orienterte om historien og det praktiske i forhold til overgangen fra 2017. Personalet
overføres fra staten til Kirken, antall ansatte reduseres fra 2017, kirken er nå «herre i eget hus».
Advent og jul 2016 i kirkene. Litt mindre folk i alle kirkene på jule-messene i år, årsak vær? Færre
fridager denne julen?
Varmestyringen i Skurdalskyrkja. Fortsatt utfordringer her, må finne ut hva som er problem/finne
beste løsning i forhold til kostnad. Saken overlates til kirketjener/kirkekontor.
Gulvet i Skurdalskyrkja. Ny løper. Det finnes retningslinjer/anbefalinger i forhold til løper; den skal
«lede menigheten frem til alteret», viktig med type/fargevalg som må passe til kirkerommet/
altertavlen. Godkjennes via tjenestevei, v. biskop. Finnes prøver som vi kan se på og vurdere? Ta
bilde, mulighet for at leverandør kan legge inn alternativ forslag vi kan se på? Viktig å få sett at
materialvalg/fargespill dagslys og ellers passer til altertavle. Berit forhører seg med Kirkeverge.
Uten kontanter - hvordan gi når det er ofring? Andre løsninger i framtida -Vipps? Vi avventer
erfaringer fra Geilo, for vurdering videre.
Kirkerådet: Høring om ny ordning for utpeking av biskoper. Høringsfrist 15.mars. Vi lager ikke uttale
fra oss pr i dag, men om det er ønske fra de andre rådene om å komme med en type felles uttale
fra Hol, kan vi se på det.

Sak 3/17 Menighetens misjonsprosjekt. Avtalemenighet.
DSMR har hatt et prosjekt i flere år som støtter utdanning til fattige barn og unge på Madagaskar via
NMS – Det norske Misjonsselskap. Det ble gjort en avtale på å sende ca kr 5000 pr. år.

De siste årene har det ikke vært noen skriftlig avtale, men det har vært 4 ofringer i året til prosjektet.
De 2 siste årene har en ikke kommet opp i summen til tidligere avtale.
I kirkens visjon ”Mer himmel på jord” står det bl.a. - være en misjonerende kirke-.
Skal DSMR fortsette med prosjektet utdanning for fattige barn og unge på Madagaskar?
Andre prosjekt?
Vi fortsetter med prosjektet for barn/unge på Madagaskar via Det Norske Misjonsselskap. Berit
sjekker litt vedr om vi må avtale fast beløp pr år/antall ofringer.
Sak 4 /17 Gudstjenesteliste våren 2017.
Tildeling av offer. Ha en fordeling på undervisning, diakoni, misjon, eget arbeid.
Liste over offersøknader legges fram på møtet.
Sette opp kirkeverter. Ny liste følger vedlagt, vi har satt opp verter/ofringer ut mai-måned.
Sak 5 / 17 Menighetens årsmøte.
Fastsette dato og sted. Gudstjeneste Skurdalskyrkja 19. mars kl. 11, årsmøtet i etterkant.
Sak 6 / 17 Post.
Fra Den norske kirke: Magasinet Dåpsløftet, Markering av Menneskerettighetssøndagen 2.søn i
advent, Markering av Samenes nasjonaldag, Fra Ungdommens kirkemøte 2016 – vedtakene finnes på
kirken.no/ukm., Brosjyre Nye liturgier og Salmeboka (Eide forlag).
Fra NMS ang. Sommerfest og Generalforsamling i Stavanger 28.06 -02.07.17.
Brosjyrer fra IKO.
Fra Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp og Normisjon region Vebu som spør om støtte til sitt arbeid.
Offersøknader fra Normisjon Region Vestfold Buskerud og Redd Barna.
AV OG TIL – informasjon om kampanjen ”Hvor mange glass tåler barnet ditt”.
Misjonsblader.

Eventuelt.

Skurdalen 11.01.17
Britt Haugen,nestleder.

