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


Dato: tirsdag 22.08 -17 kl 19.30.



Sted: Skurdalskyrkja.
Ord for dagen (Sveinung): Ettertanke til de som har gått bort; dikt: stå stille i smerten.
Tanker om det å være kirke i reformasjonen; skal være en balanse mellom forankring
og fornyelse; være tjenende fellesskap.

Saksliste:
Sak 22 /17 Godkjenning av møtereferatet 25.04.17 på Dagali skole . Referat ble godkjent.
Sak 23 /17 Orientering/referatsaker.
Siden sist er dugnadene på kirkegårdene gjennomført. Gikk bra begge steder, bra oppmøte.
17.mai: gode tilbakemeldinger på messe en time tidligere.
Sommeråpne kirker i helgene fom 16.06 – tom 20.08. Fungert bra.
Dagali har fått anskaffet skiltet ”åpen kirke” som er hengt på oppslagstavla oppe ved Bygdevegen.
Sommergudstjenestene; i Skurdalskyrkja 16.07 og friluftgudstjeneste i Dagali museum 23.07, bra
besøk og offergaver. Steingjerdet på Leggsta’n er reparert. Fakturaen er betalt fra Dagali kirkes
konto. Bygdekvinnelaget i Dagali har fått laget kart over de gamle kirkevegene til Tunhovd,
Skurdalen, Uvdal, samt kirkehistorien for Dagali kirke. Dette skal i løpet av høsten opp på en tavle
ved siden av den som står opp ved veien ved kirka.
Status: Hva er gjort i forhold til de 3 alternativene for Skurdalskyrkja innvendig som ble diskutert på
møtet 25.04? Dette må tas frem igjen, slik at vi kommer frem til en løsning; gulvet må være ordnet
før ny løper kan på plass. Vegen fra klokketårnet til hovedvegen i Skurdalen; her skal Steen og Lund
ta det som står igjen; bør også få på fugesand der det mangler, og ordnet kanten langsmed kirka
bort mot gravplass, hvor steinen sklir ut; mer støtte på kanten? Ønske om å få matjord/frø, slik at
vi kan ordne kantene, og så til før vinteren? Anne Irene og Britt kan dra ut dette og legge inntil, og
passe på at det ikke kommer oppå stein og fuger; Anne Irene snakker med Thomas.
Lysgloben i Skurdalskyrkja: dette skal Geilo mekaniske ordne når de er tilbake fra ferie. Hellene på
stien til rullestolrampa i Dagali: Her må det ordnes slik at dette er sikkert, fare for å tippe ned slik
hellene er lagt i dag. Kompostbingen i Dagali: Forsøke å få vendt det som er der, slik at det blir jord.
Karin har tatt med jord selv, når det har vært behov, for å legge på der det må såes til.
Tilbakemelding etter Ullern konfirmanter lånt Skurdalskyrkja: leier fra kl 18-22, ikke ferdig til da,
sent for Grethe å reise for å låse, rydde (søppel og papir ligger igjen), telys-søl: leie på kr 2000
dekker ikke utgiftene. Leiavtale må gjennomgåes; ,må kunne belaste ekstra utgifter ved utvidet
leietid og ekstra rydding, uforutsette ting.
Personalsituasjon: det er fortsatt noen utfordringer i forhold til sykemeldinger, både på prestesiden, trosopplæring og kirketjener. Menighetsrådet ønsker å gi ros til personalet som får ekstra
belastning over lengre tid i slike situasjoner.

Sak 24 / 17 Søknad om støtte til LIV- kurs.
Vilde Bragstad Kjønaas har deltatt på KFUK-KFUMs Leder I Vekst-kurs. Styret i Ten Sing United søker
DSMR om å sponse kurset på kr 2950,- til Vilde siden hun er fra Skurdalen
Vedtak: . Vi dekker kostnaden som Ten sign har lagt ut; betale kr 2.950,- til konto nr
2322.15.21579; positivt å støtte unge som bidrar.
Sak 25 / 17 Gudstjenestelista høsten -17.
Det har kommet e-post fra Kirkekontoret om at det skal være gudstjeneste i Skurdalskyrkja søndag
12.11 kl 11.00. Denne gudstjenesten er ikke kommet med på lista.
Derfor mangler det kirkevert og offer til denne dagen. Britt er vert, offer til Stafanus alliansen; «for
de forfulgte». Oppdatert gudstjenesteliste ligger vedlagt.
Det står også et spørsmålstegn ved offeret KIA i Skurdalen 01.10.; offer denne dagen blir til
menighetens arbeid. Ønske om å få sang/musikkbidrag til gudstjeneste 10.des. Har evt. Lars Inge
forslag? Ønske om å få til en sangkveld for menigheten; dette må vi evt. komme tilbake til.
Sak 26 / 17 Møteplan for høsten -17.
Er tirsdag fortsatt den ”beste” dagen? Vi setter opp neste møte tirsdag 24.10, kl 19 Dagali og
tirsdag 28. nov i Skurdalen; hvis behov(evt. valg).
Sak 27/ 17 Post.
Eventuelt.
Det har kommet fargeleggingsbok (2 typer) til barn, som vi kan bestille; kr 10 pr stk. Vi bestiller 25
stk. av hver, og fordeler til kirkene våre.

Ref. Britt Haugen.

