Innkalling til møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Anders Ilsøy, Anne Irene Drageset, Britt Haugen, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid Kåseth,
Anne Helene Anderson, sokneprest Sveinung Hansen,
Hanne Svartaas Håvardsrud. Birgit Alice Enderud Tollefsen, Erling Bjørkheim.
1. varamedlem møter fast. Varamedlemmer ellers kalles inn ved meldt forfall.
Kirketjenerne Thomas Engh og Grethe Nestegard.

 Dato: tirsdag 25.04 -17 kl 19.00.
 Sted: Dagali skole.
Saksliste:
Sak 14 /17 Godkjenning av møtereferatet 14.03.17 i Skurdalskyrkja. Se vedlegg.
Sak 15 /17 Orientering/referatsaker.
Menighetens årsmøte søndag 19.03.17.
Fasteaksjonen 2017.
Påsken 2017 i kirkene våre.
Endringsmelding - Orkla-aksjene er nå igjen blitt knyttet opp til Dagali kirkes konto fra felleskontoen
til DSMR.
Sak 16 /17 Skurdalskyrkja - status etter denne vinteren.
Erfaringen med oppvarmingen av kirka denne vinteren, er at det har fungert bra etter jul. Når
varmen er satt på, stiger den 2-3 grader i døgnet fra ca 8 grader. Det er temperaturen når kirka ikke
er i bruk. Vinteren har vært spesiell da det har vært så mildt. Det er noen sløyfer av varmekablene
som er blitt defekte. Det er vanskelig å si om gulvflisene hadde noe å si for oppvarmingen.
Fungerer oppvarmingen slik den skal, eller må noe fornyes? Behandling av gulvet.
Vedtak:
Sak 17 / 17 Dugnad på kirkegårdene 9. mai.
Datoen ble foreløpig satt på møtet 14.03. Snøforholdene tilsier at vi kan holde fast på den datoen.
Organisering av dugnadene.
Fortsette med vanningsliste for kirkegården i Skurdalen?
Sak 18/ 17 Sommeråpne kirker.
I 2016 var kirkene åpne fre-,lør- og søndag – første dag 17.juni og siste dag 21.aug.
Folk skriver i utlagte protokoller at de setter pris på at de kan komme inn og besøke kirkene.
Er dette et tilbud vi skal / kan fortsette med?
Sak 19/ 17 Gudstjenesteliste for høsten 2017.
Fastsette klokkeslett for gudstjenesten 17.mai i Skurdalen og friluftgudstjenesten i Dagali 23.07.
Sette opp kirkeverter og offer for juni og ut året 2017.
Se vedlagt gudstjenesteliste – obs det kan ha blitt endringer.

Sak 20/ 17 Lysgloben i Skurdalskyrkja – bytte til telysholdere.
Det er mye arbeid med søl av stearin i forbindelse med lystenning. Det er hull i holderne til lysene.
Lysene brenner fort ned – gjerne i løpet av en gudstjeneste eller en annen seremoni. Da drypper det
stearin nedover globen og på gulvet. Det er et ønske om at en kan få bytte til holdere tilpasset telys.
Forslag til vedtak: Lysgloben får satt på telysholdere.
Sak 21 / 17 Post
Brev fra NMS – Mesnali Leirsted.
Den norske kirke – Kirkerådet; Konfirmant 2018, Når blir de nye liturgiene fra Kirkemøtet 2017
tilgjengelige? Ny utgave av lovsamlingen for Den norske kirke.
Skjærgårdssang i Langesund 11.-13.08.17.
Orkla – innkalling til generalforsamling 20.04.17.
Div misjonsblader.
Eventuelt.
Sluttføre arbeidet med hellene på stien til rullestolrampa i Dagali,- bytte ut for smale heller.
Hva med vegen fra klokketårnet til hovedvegen som er uten fast dekke i Skurdalen. Det ble for lite
steiner.

Dagali 20.04.17

Berit Håvardsrud Simensen, leder.

