Årsmelding 2017 for Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR).
4.1 Organisasjon
Medlemmer i DSMR:
Berit Håvardsrud Simensen leder, Britt Haugen nestleder, Karin Ingfrid Kåseth, Anders Ilsøy, Anne
Irene Drageset, Anne Helene Anderson.
Varamedlemmer: Hanne Svartaas Håvardsrud, Birgit Alice Endereud, Erling Bjørkheim.
Representanter i fellesrådet:
Medlemmer: Anders Ilsøy, Anne Irene Drageset.
Varamedlemmer: Karin Ingfrid Kåseth, Britt Haugen.

4.2 Møtevirksomhet:
DSMR har hatt 36 saker til behandling fordelt på 5 møter.

4.3 Aktiviteten i Dagali og Skurdalen sokn.
Årlige hendelser.
Menighetens årsmøte 19.mars i Skurdalskyrkja etter gudstjenesten.
17.mai gudstjenesten var i år i Skurdalen. Denne gangen startet gudstjenesten kl 12.00. (før kl 13.00)
23. juli friluftsgudstjeneste i Dagali museum.(Dagalidaga’n)
Jul i bygda; 1.juledag i Skurdalskyrkja og 2.juledag i Dagali kirke. Denne jula var det Skurdalskyrkja
som hadde ekstra sang og musikk- krefter i gudstjenesten. Fine gudstjenester med kirkekaffe og gang
rundt juletreet.
På de fleste gudstjenestene er det kirkekaffe med hjemmebakst.
Begge kirkene var åpne i alle helgene (fre-, lør- og søndag) i sommerhalvåret fra uke 24 tom 33.

Arrangement i Dagali kirke.
Skjærtorsdag, 13.april, talte biskop Per Arne Dahl på gudstjenesten.
Søndag 24.sept var det høsttakkefest. Bygdekvinnelaget pynta kirka med høstens grøde, og ordnet
med kaker til kirkekaffen.
Søndag 29.okt deltok Ten Sing United i gudstjenesten. De fikk takkeofferet denne dagen.
1.søndag i advent. Lysmesse med deltakelse av alle konfirmantene i Hol.

Arrangement Skurdalskyrkja.
Søndag 12.02 Poesigudstjeneste ble til salmekveld med Per M. Bakkegård.

Misjon/innsamling
DSMR har et misjonsprosjekt med Det norske Misjonselskap, NMS. DSMR har i 2017, inngått en ny
avtale på 4 år. Det blir 4 ofringer i året til prosjektet. Prosjektet støtter barn og unge der målet er å
dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom på Madagaskar.
Fasteaksjonen - Kirkens Nødhjelp. I år tok menighetsrådet ansvar for å gå rundt i bygdene med
bøsser. I Dagali sto en bøsse på butikken. I tillegg var det en ofring til fasteaksjonen på gudstjenesten

i Dagali skjærtorsdag.
Menighetsrådet tildeler ofringer ut fra alle offersøknadene som kommer inn. Vi har valgt
menighetsarbeidet, misjonsprosjektet, NMS, Det norske Bibelselskap, trosopplæring i Hol, Kirkens
Nødhjelp, Kirkens SOS, Familievernkontoret Hallingdal, IKO, Ten Sing United, Sjømannskirken, KABBkristent arbeid for blinde og svaksynte.

Trosopplæring.
Barn og unge blir invitert til samlinger felles for hele Hol. Disse samlingene blir arrangert i alle
kirkene. 4 års- bøker blir delt ut lokalt. Det var ingen barn som fikk 4-årsboka i våre kirker i 2017.
Det er kjøpt inn mini fargebøker fra IKO til begge kirkene. Bøkene har motiv fra Bibelfortellinger.
Barna bruker de til fargelegging og ”tidsfordriv” under gudstjenesten.
Karin Ingfrid Kåseth har vært DSMR sin representant til trosopplæringsutvalget.

Vedlikehold.
Det er god oppslutning om dugnadene på kirkegårdene om våren. Takk til alle som deltar!
I Skurdalen har de organisert vanning på kirkegården. Det har blitt en tradisjon.
Sommervedlikeholdet på begge kirkegårdene har vært bra.
Steen og Lund fikk i -16 lagt belegningsstein fram til klokketårnet i Skurdalskyrkja. Da var steinene
brukt opp. Høsten -17 har de lagt steiner fram til Fv 40.
Det samme firmaet la heller på stien fram til rullestolrampa i Dagali. Noen av hellene var for smale.
Dette ble rettet opp høsten -17.
Kompostbingen og søppelstativ ved Dagali kirke er flyttet bort til bårehuset.
Steingjerdet på Leggsta’n hadde begynt å rase ut mot syd. Det ble reparert sommer -17.

Innkjøp.
Det er kjøpt inn flere salmebøker til begge kirkene. Kirkene har fått nye tekstbøker.
Det er kjøpt inn skilt til Dagali som brukes oppe ved vegen når det er åpen kirke.

4.4 Kirkelige handlinger.
I 2017 var det 26 (26) gudstjenester i kirkene i Dagali og Skurdalen. 5 (5) gudstjenester er holdt
utenom søn-og helligdager. 5 (2) ble døpt, 1 (3)konfirmanter, 2 (0) vielse, 6 (2) begravelser.
( )- tallene for 2016.

Historisk: 01.01.17. Det formelle skillet mellom Den norske kirke og Staten – kirken er nå ”herre i
eget hus”.

4.5 Økonomi. saldo pr. 31.12.17
Dagali kirke
kr 119.140,(110. 138,79 )
Skurdalskyrkja
kr 67.641,18 (67.921,02)
Skurdalskyrkja , blomsterkonto*
kr 8.850,( 4.015,79)
* ble i 2017 endret til jubileumskonto 2019.
Dagali og Skurdalen menighetsråd kr 11.537,33
( 18.205,44)
Dagali kirke –Orkla aksjer – utbytte i 2017 kr 10 488,-.

4.6 Utfordringer.
Øke gudstjenestedeltagelsen.
Diakoniplan.
Skurdalskyrja: Tjærebreiing av taket, på båre-og redskapsrom og klokketårn.
Det mangler jord inn til belegningsteinene – det må fylles inntil slik at steinene ikke sklir ut.
Behandling av kirkegulvet. Ny løper?
50 årsjubileum i 2019. Jubileet blir lagt til helga 7./8.sept.
Dagali kirke: Utfordringer med takras over rullestolrampe.
Malerarbeid,- maling flasser av på kirka, gjerdet/port og flaggstang.
Løse taksteiner.

Dagali Bygdekvinnelag har laget informasjonstavle om kirkehistoria til Dagali, før og etter at kirka ble
bygd i 1850. Tavla/ tavlene er satt opp ved siden av oppslagstavla til kirka oppe ved Bygdevegen.

Berit Håvardsrud Simensen.

