Referat fra møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Anders Ilsøy, Britt Haugen, Berit Håvardsrud Simensen, Karin I. Kåseth, sokneprest Sveinung Hansen,
Hanne Svartaas Håvardsrud.
Meldt forfall: Anne Irene Drageset
Ikke møtt: Anne Helene Anderson

Dato: tirsdag 27.febr. -18 kl 19.00, Fagerli leirskole, Skurdalen
Ord for dagen v/ sokneprest Sveinung Hansen
Faste- lysere dager, livskrefter spirer og gror mot vår.
Saksliste:
Sak 1 /18 Møtereferat fra 23.nov -17 ble godkjent.
Sak 2 /18 Orientering/referatsaker.
Advent og jul 2017 i kirkene
-jul i bygda :opptreden i Skurdalskyrkja, ingen i Dagali. Viktig å legge ut info på nettsider o.l. om
spesielle gjester/innslag , slik at folk er informert, og ikke får kjennskap i etterkant. Viktig at dette
publiseres de gangene vi har noen som stiller opp, ikke minst som honnør til de som stiller opp.
Bruke fb-sider som finnes i bygdene, i tillegg til kirkens egne sider.
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.
-Ikke anbefalt med gulvvarme i kirkebygg, må se på alt. løsninger. Søke råd hos ekspertise på dette.
Bør se på vinduene i møne? Gulvoverflaten må ordnes, hvordan gjøres dette, og når, i forhold til
bytte av løper? Tenke på renhold/vedlikehold (søl av stearin og evt. andre ting). Må inn med
konsulent for å vurdere rett løsning?
Tjærebre tak, tilbudsfrist til 1. april, mål at dette skal være ferdigstilt til jubileum sept 2019.
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.
Karin kan møte som repr. i fellesrådet, om møtedager flyttes til onsdager. Første møte 6. mars,
flyttes til onsdag 7. mars. Britt settes som vert på gudstjenester fremover, men kan spørre andre om
å ta noen vakter, om det blir behov. Spør også om noen kan bidra med å bake til dugnad, og bidra
med å kjøre ut info i postkasser, når vi kommer til infoskriv om dugnad og sommeråpen kyrkje.
(forslag: Knut, Randi, Torill, Nunne?)
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?
-lage info.lapp om at de som ønsker, kan ta med en salmebok hjem. Ligge i kyrkjene når det er
sommeråpent, resterende leveres til gjenbruksbutikk til høsten.
- Ta vare på et par eksemplar i hver kyrkje.

Sak 5 / 18 Menighetens årsmøte søndag 4.mars rett etter gudstjenesten.
Godkjenning av årsmeldinga for 2017. Forslag til årsmelding – se vedlegg.
- Årsmeldingen ble godkjent, med kun noen små justeringer.

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.
-sette bøsse på joker en ukes tid, innsamlingsdag blir søndag 18. mars. Forsøke å få med
konfirmanter til innsamling i bygdene? Anders ansvaret for Dagali, Ann-Kristin sjekker med årets
konfirmanter i bygdene.
Forsøke å fordele områdene; Skurdalen har ca. 90 husstander fordelt over 35-40 km. Skurdalen kan
deles i 3 områder: Nord-Skurdalen: (Britt sjekke med Rune Berg m. Olaug), Knuts hyttegrend-Skola
og kyrkja- Sør-skurdalen. Sjekke om Knut Eide kan kjøre en rute?

Sak 7 / 18 Skurdalskyrkja –50 års jubileum 2019.
Hva skal skje når kirka jubilerer? Lage festskrift? Jubileumsgave – jobbe mere med det.
Jubileumskomite.
-helgen 7.-8. sept 2019 settes av som datoer for arr. Konsert m.m lørdag ettermiddag/kveld ?
Bruke Skurdalshalle, Lia, Fagerli el.l? Søndag jubileumsmesse. Invitere gjester som kan bidra med
sang, musikk, dikt, preken, kunst, mm?
Få til en jubileumskomitee som kan jobbe med dette, vurdere festskrift m.m.
Britt forespør Gjertrud, Randi, Rolf Lòrsa, Torill S, Bia/Kjell, Knut-Johnny, Solveig, Marie?

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?
- Møtedatoer: 24. april, 5. juni, 11. sept.

Sak 9 / 18 Post
Sak 10- Eventuelt.
Sveinung har fått innvilget permisjon 1 år fra høst 2018-høst 2019, bosted fortsatt Hol, pendler til ny
jobb på Modum. Vikarprest blir sannsynligvis Magnus ?, det er fortsatt utfordringer for prestene og
med trosopplæring p.g.a. langtidssykemeldinger.

Skurdalen 28.02.18
Britt Haugen , nest- leder

