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

 Dato: tirsdag 25.04 -17 kl. 19.00, Dagali skole.
Saksliste:
Sak 14 /17 Møtereferatet fra 14.03.17 ble godkjent.
Sak 15 /17 Orientering/referatsaker.
Menighetens årsmøte søndag 19.03.17, ikke mange til stede.
Fasteaksjonen 2017- ca. kr. 10.000,- ble samlet inn fra bygdene våre, bra resultat.
Påsken 2017 i kirkene våre- bra besøk på messene i bygdene; mye takket være hyttefolket.
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?
Det var 3 alternativer som ble diskutert; viktig å finne ut hva ca. kostnad blir/evt. hvilke besparelser
man kan forvente på strømforbruk.
Alt 1: kun overflatebehandling slik at gulvet ser bedre ut, uten å gjøre noe med varmen; håpe at de
gjenværende kablene fungerer en del år til. Hva vil kostnad bli på det? Kan kirkekontor/Thomas
sjekke hva det vil koste?
Alt 2: Legge varmefolie, matter med nye varmekabler oppå, og et tynt dekke med flytesparkel over;
hva vil kostnad bli, og hva kan forventes i forhold til strømforbruk? Hanne sjekker med HTR-Elektro.
Alt 3: Isolere, legge vannbåren varme, varmepumpe koblet til jordvarme; kostnad evt. hva kan vi få
av tilskudds/enøk-midler; forventet innsparing av strømforbruk? Anders sjekker vedr. dette.
Vedtak: Vi må få kostnad på alternativene før vi kan gjøre en beslutning; dette må også vurderes i
sammenheng med skifte av løper; hva er mest lønnsomt, skal evt. løper skiftes før jubileet 2019? Er
det midler å hente fra legatet på noe av gulvjobben? Anders forhører seg evt. om det.
Sak 17 / 17 Dugnad på kirkegårdene 9. mai.
Datoen ble foreløpig satt på møtet 14.03. Snøforholdene tilsier at vi kan holde fast på tirsdag 9. mai.
Organisering av dugnadene ordnes i begge bygdene, og lapper kjøres ut neste uke (ligger vedlagt).
Vi fortsetter med vanningsliste for kirkegården i Skurdalen, og informerer på lappen som legges i
postkassene om når vannet settes på i juni og stenges i september. Vanneliste starter 16. juni (ligger
vedlagt).
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.

Vi fortsetter med dette så lenge det ikke er problem å få noen til å stille opp; vi lager lister og sender
til de som har vakt. Oppstart 16. juni, siste dag 20. august. Vedlagt følger oversikten for Skurdalen.
Dagali: få laget et skilt tilsvarende i Skurdalen med «åpen kyrkje» som kan henges oppe ved veien,
slik at det viser når der er åpent? Baksiden kan være «blank», slik at det snues når det ikke er åpent?
Sjekke pris hos Ivar Haugen; Berit sjekker.
Sak 19/ 17 Gudstjenesteliste for høsten 2017.
Vi har oppdatert gudstjenestelisten for 2017, med tider, verter og offer. Tidspunkt for gudstjeneste
17. mai ble kl. 12.00. Listen følger vedlagt.
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.
Vi diskuterte forskjellige løsninger; lys kontra telys; evt. om det skal lages nye holdere som kan
brukes med begge deler, evt. om det skal brukes alu.holder rundt lysene, slik at stearin evt. renner
ned i denne. Holdere lages slik at de kan skrus av, og kan evt. rengjøres hver for seg; evt. ha noen
holdere ekstra for å sette på når renhold er påkrevd?
Vedtak: vi hører på dugnaden med Grethe hva hun tenker er beste løsningen; Anne Irene tester ut
lys/brennlengde; så kan vi evt. sjekke med Hallingstad om pris når vi vet hva vi ønsker oss.

Sak 21 / 17 Post
Brev fra NMS – Mesnali Leirsted.
Den norske kirke – Kirkerådet; Konfirmant 2018, Når blir de nye liturgiene fra Kirkemøtet 2017
tilgjengelige; ca. midten av juni.
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, purre på
dette.
Hva med vegen fra klokketårnet til hovedvegen som er uten fast dekke i Skurdalen. Det ble for lite
steiner.
Vi bør få ordnet steiner opp til porten før vinteren; hører på dugnaden om dette kan løses på dugnad
hvis vi får steiner. Hvordan er underlaget; hvis det hadde vært klargjort til å legge stein, skulle det
ikke være altfor stor jobb å legge det siste opp.
Kveldsord v. Sveinung: Klokkeklang; håp om at kirkeklokkene fortsatt skal kalle folket til kirken.
Neste møte er 22. august 2017.
26.04.17 Britt Haugen, referent.

