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: torsdag 23.nov. -17 kl 19.00.
 Sted: Dagali skole.
Saksliste:
Sak 28 /17 Godkjenning av møtereferatet 10.01.17 i Skurdalskyrkja. Se vedlegg.
Sak 29 /17 Orientering/referatsaker.
Høsttakkefest i Dagali kirke 24.09..
Ten Sing United deltok i gudstjenesten i Dagali 29.10. Offeret gikk til koret den dagen.
I Dagali er kompostbingen og søppelkassa er flytta bort til bårehuset.
Skurdalskyrkja - der er vegen fra klokketårnet opp til Fv 40 steinlagt.
Stien til rullestolrampa i Dagali er utbedret.
Taket på Skurdalskyrkja utvendig - Det jobbes med en løsning for finansiering av taket. Dette er en
prioritert sak som har stått på vent i årevis.
Sak 30/17 Gulvet i Skurdalskyrkja.
Når det gjelder gulvet inne og varmen, ser en på hva som kan gjøres - samt å få et kostnadsoverslag
på dette. Håper det blir klart til møtet. Det går på varmekilde som varmepumpe og folie med
varmekabel. Pussing av gulvet.
Finansiering: Rentekompensasjon? Karstens legat?
Hva med å innby bygdefolk, hyttefolk og andre til å gi en jubileumsgave til kirka slik at den kan være
satt i stand til 50 årsjubileet i 2019?
Sak 31/ 17 Blomsterkontoen til Skurdalskyrkja.
Det ble gitt gaver i forbindelse med begravelser som ble øremerket ”Blomsterkonto .
Beløpet som står på kontoen er i underkant av kr 4000. Dette etter at Kirkekontoret melder at de har
betalt 2 blomsterregninger fra denne kontoen. Det ble da stilt spørsmål om det var denne kontoen
som skulle belastes. Beløpet på kontoen har stått urørt i mange år.
Pengene var tenkt til blomster i kirka. Skal det være til blomster i det ”daglige” bruk eller skal det
være til spesielle anledninger - eller til begge deler?
Kan vi slå kontoen sammen med en annen konto?( Det gjør regnskapet enklere for Kirkekontoret) .
Sak 32 / 17 Advent og jul i kirkene 2017.
Planlegging av menighetsrådets oppgaver i forbindelse med:
1.søndag i advent 3.des. Lysmesse i Dagali kirke kl 18.00.
2.søndag i advent 10. des. Gudstjeneste i Skurdalskyrkja kl 11.00 .
1.juledag 25.des kl 12.00 i Skurdalskyrkja. Jul i bygda.

2.juledag 26.des. i Dagali. Jul i bygda .
Har snakket med kirkemusiker Lars Inge Tverberg om sang og musikkinnslag på disse samlingene.
Han ønsker også forslag fra menighetsrådet.
Sak 33/17 Gudstjenestelista for 2018. Se vedlegg.
Det settes opp kirkeverter og offer til gudstjenesten for våren 2018. Viser til offersøknadene.
Se vedlegg.
Sak 34/17 Valg av leder og nestleder i DSMR.
Leder og nestleder skal velges hvert år før 1.januar.
Berit H. Simensen har vært leder med Britt Haugen som nestleder.
Begge har hatt vervene i 2 år og tar ikke gjenvalg.
Vedtak: Leder:

Nestleder:

Sak 35/ 17 Møteplan våren -18.
Sak 36/17 Post.
Orkla innkalling til ekstraordinær generalforsamling 25.10.17.
Takk fra KABB – kristent arbeid for blinde og svaksynte - som fikk offeret 11.06.
Nyhetsbrev fra NMS.
Offersøknader for 2018 fra Kristelig pressekontor + Søndagsskolen, Buskerud krets, Kirkens SOS,
Sjømannskirken.
Bibeldagen 2018 feires 27./ 28. januar.
Skjærgårdsgospel- div arrangement i 2018.
Fra Den norske Kirke – Dåpsløftet.
Fra IKO og Acta – Normisjon søker om økonomisk støtte.
Eventuelt.

Dagali 15.11.17

Berit Håvardsrud Simensen, leder.

