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.
2. varamedlem Birgit Alice Enderud Tollefsen kalles inn pga av meldt forfall.
Kirketjenerne Thomas Engh og Grethe Nestegard.



Dato: tirsdag 27.febr. -18 kl 19.00.



Sted: Fagerli, Skurdalen
Ord for dagen v/ sokneprest Sveinung Hansen

Saksliste:
Sak 1 /18 Godkjenning av møtereferatet 23.nov -17 på Dagali skole. Se vedlegg.
Sak 2 /18 Orientering/referatsaker.
Advent og jul 2017 i kirkene.
Fra Tunsberg bispedømmeråd: Varsel om menighetsrådssak i april – ny biskop. Derfor må det
avholdes MR- møte i tidsrommet 4.april -3.mai.
Status for hva som er gjort ifht hva som kan gjøres når det gjelder varme og gulvet i Skurdalskyrkja.
Utvendig vedlikehold.
Sak 3 / 18 Anne Irene Drageset ber om permisjon fra DSMR av helsemessige årsaker, også som vara
i FR, - dette sannsynligvis fram til høsten.
Møtet må se på hvordan vi løser dette. Britt Haugen blir alene Skurdøl i rådet. Medlemmene i Dagali
må tre inn å hjelpe henne. Det får konsekvenser når det gjelder kirkevertfunksjonen i DSMR, kanskje
vi kan få andre utenom rådet til å stille? Ny representant til FR må velges.
Sak 4 / 18 Grethe Nestegard ønsker å rydde i skuffer og skap i Skurdalskyrkja.
Der er bl.a lagra de gamle salmebøkene. Hun spør: Hva gjør vi med salmebøkene?
Det samme gjelder i Dagali, hva gjør vi med salmebøkene der?
Sak 5 / 18 Menighetens årsmøte søndag 4.mars rett etter gudstjenesten.
Godkjenning av årsmeldinga for 2017. Forslag til årsmelding – se vedlegg.
Sak 6/ 18 Fasteaksjon 2018. 18.- 20. mars.
Hvordan organisere aksjonen i bygdene i år? Aksjonsdag i Hol?
Det er satt opp offer til Kirkens Nødhjelp i Dagali kirke skjærtorsdag.
Sak 7 / 18 Skurdalskyrkja –50 års jubileum 2019.
Hva skal skje når kirka jubilerer? Lage festskrift? Jubileumsgave – jobbe mere med det.
Jubileumskomite.

Sak 8 / 18 Møteplan -18.
Det må bli et møte i april da det blir en sak om avstemming på kandidater til ny biskop.
Tirsdager, o.k som møtedag fortsatt?
Sak 9 / 18 Post
Eventuelt

Dagali 22.02.18

Berit Håvardsrud Simensen, leder

