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

 Dato: tirsdag 14.03 -17 kl 19.00.
 Sted: Skurdalskyrkja.
 Sveinung startet med tekst for dagen, tema "nåde".
Saksliste:
Sak 7 /17 møtereferatet fra 10.01.17 ble godkjent.
Sak 8 /17 Orientering/referatsaker.
Salmebøkene er kommet, er stemplet, og de gamle ryddes bort.
Vedr. ny løper i Skurdalskyrkja. Leder har kontaktet Ledaal Teppeveveri – samme veveri som har
levert løperen i Dagali kirke. De har vært i Skurdalskyrkja i 2009 og tatt bilder. De sier at i kirker der
det tidligere har vært rød løper, fortsatt kan ha løper som går i rødfarger, men ikke i den såkalte
julerøde fargen. De har også gitt et pristilbud på løper fram til ”alterringen” på ca kr 60 000. I denne
summen er fargeprøver. De ønsker også tilbakemeldig på om det er økonomi til å gå videre før de
sender fargeprøver. Kirkekontoret har noen teppeprøver på lager. Disse tas med på møtet.
Leder har sendt pristilbudet på løper og orientert hvor saken står til Karsten Isachsens legat v/ Prøis.
Vi må ta mål av løper oppe på «alteringen», og få pris på dette også; ca. total pris for løper og
alterring kr 100.000? Prosjekt gulv med evt. nye varmekabler og ny løper må samkjøres. Vi har sett
på fargeprøver, og må se på de i dagslys på årsmøtet, for videre vurdering.

Sak 9 /17 Menighetens misjonsprosjekt – misjonsavtale.
Viser til sak 3/17 der DSMR fortsatt vil støtte arbeidet for barn og unge på Madagaskar. Leder har
mottatt en avtale mellom menigheten og NMS, avtalen ble fylt ut på møtet, og Berit sender den
signert. Vi har inngått 4-års avtale med 4 ofringer pr. år.
Sak 10/ 17 Menighetens årsmøte 2017.
Årsmøtet er fastsatt til søndag 19.03 etter gudstjenesten kl. 11.00. Årsmeldingen ble gjennomgått,
endret på noen punkter og godkjent. Berit oversender til kirkekontoret for kopiering av et antall til
årsmøtet. Vikarprest denne søndagen, Britt er vert, Berit baker.
Sak 11/17 Fasteaksjonen 2017.
Det er blitt slik at det ikke er noen konfirmanter verken i Dagali eller Skurdalen, messe i Skurdalen 21.
mai utgår. Hvordan gjør vi det i bygdene våre? Det er satt opp offer i Dagali skjærtorsdag. Vi forsøker
å få til innsamling i bygdene søndag 2. april; sjekker videre på årsmøtet om det er noen som kan
bidra med å kjøre deler av bygda. Sveinung sjekker om det er ok at barn kan være med å samle inn,

mulig noen av barna i Dagali kan bidra. Vi får beskjed om hvordan det praktisk ordnes med henting
av bøsser og levering for opptelling. Ann Kristin Solberg og Sveinung er blant kontaktpersonene.
Sak 12/ 17 Skjærtorsdag kveldsmesse i Dagali kirke.
Planlegging av kvelden der biskop Per Arne Dahl kommer; Sveinung har avklart det praktiske her.
Det blir en vanlig kveldsmesse, uten kveldsmat som det var forslag om tidligere.
Sak 13/17 Post
Diverse misjonsblader er mottatt.

Eventuelt.
- takkebrev fra sjømanskirken for offergave.
-Krik skal ha messe i Dagali tirsdag 11. april, og har bestemt at det skal være en åpen messe.
- 17. Mai, kan messe starte kl. 12? Anders sjekker litt i forhold til å få skolekorps hit, evt. om dette
passer inn i programmet til komiteen.
- Flaggstang ved Skurdalskyrkja, hvordan er tilstanden? Sjekke vedr. råte; det er vindutsatt og vi må
være sikker på at det ikke er fare for at den kan knekke.
-Dugnad på kyrkjegardane settes foreløpig til tirsdag 9. mai; vi ser hvordan det ligger an på møtet i
april.

Skurdalen 15.03.17
Britt Haugen, nestleder

