Referat fra møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Anders Ilsøy, Britt Haugen, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid Kåseth, sokneprest Sveinung
Hansen
Meldt forfall: Hanne Svartaas Håvardsrud
Ikke møtt: Anne Helene Anderson, Birgit Alice Enderud Tollefsen

 Dato: tirsdag 24.april -18 kl 19.00.
 Sted: Dagali skole
Ord for dagen v/ sokneprest Sveinung Hansen
-nestekjærlighet, elsk hverandre og del med hverandre

Saksliste:
Sak 11 /18 Godkjenning av møtereferatet 27.02.18 på Fagerli , Skurdalen.
Sak 12 /18 Orientering/referatsaker.
Menighetens årsmøte i Dagali 4.mars. Liten oppslutning om møtet, diskusjon rundt hva man evt. kan
gjøre for bedre deltagelse, uten at vi kom frem til en god løsning.
Sjømannskirken takker Dagali og Skurdalen sokn for offer i 2017.
Fasteaksjonen -18. Kirkens Nødhjelp takker menighetene for innsatsen i forbindelse med aksjonen.
Det var konfirmantene som sørget for innsamling i bygdene. For senere er det viktig å avtale hvem
som sørger for å orientere de som skal være med på innsamling om plan for dagen; henting/levering
av bøsser, tidspunkt osv.
Avskjedsgudstjenesten til biskop Per Arne Dahl er 17.06.18 i Tunsberg Domkirke. Det er en åpen
gudstjeneste med kirkekaffe.
Supplerende nominasjon til bispevalget i Tunsberg. Øystein Magelsen ble den 6. kandidaten.
Jubileum Skurdalskyrkja -19. Britt Haugen har spurt folk om å stille, og har fått respons på det.
Første møte var i Skurdalen 18.04. Følgende har sagt ja til å være med: Gjerturd, Knut Johnny, Knut,
Randi, Vanja og Torill. De har fått innspill fra Bia og Kjell, som også var forespurt om å være med i
komiteen, men av helsemessig årsaker ikke har mulighet. Komiteen har fått frie hender til å vurdere
og planlegge jubileet. De kommer tilbake til oss, enten på et møte eller via info. om planer, og om vi
evt. må søke om midler til noe; Karsten legatet bør være mulig å søke til dette.
Fra Kirkevergen: Det kom inn ett tilbud på tjærebreing av taket, kr 96.000+ mva. Frist var 3. april.
Kjell Rygg får jobben.
Det foretas en kartlegging av kirkens bruk, energibruk og inneklima. Miljø & RessursDrift vil bidra
med utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for tiltak når det gjelder oppvarming og gulvutbedring.
Fellesrådet har sagt at det er Skurdalskyrkja som skal prioriteres i år - så det går sin gang. Dere får det
til uttale når det er klart for det. Alt skal være ferdig til jubileum i 2019

Sak 13 / 18 Tilsetting av biskop i Tunsberg bispedømme – stemmegivning.
Viser til vedlegg med samme tittel. Der er navnene på de 6 kandidatene det skal stemmes over.

Valg: etter litt gjennomgang og diskusjon av hver enkelt kandidat, ble det skriftlig avstemming, med
følgende resultat:
1. Ragnhild Jebsen- 2 av 4 stemmer
2. Øystein Magelsen- 4 av 4 stemmer
3. Kjetil Haga- 2 av 4 stemmer

Sak 14/ 18 Egenandel for konfirmanter.
Skal menighetsrådene betale en sum pr konfirmant slik at egenandelen blir så lav som mulig?
Saken legges fram av Sveinung Hansen. Økning i kostnader vedr trosopplæring er knyttet til
konfirmantundervisning, tot. 60 timer i løpet av året. Det er viktig å tilby et godt konfirmanttilbud,
for å ta vare på og beholde medlemmer, og rekruttere nye. Egenandel på kr 1200 dekker kostnader
utover undervisningen; f.eks. matservering, reise, leir m.m. Viktig at egenandelen ikke blir så stor at
det ekskluderer noen. Forslag om at egenandelen reduseres til kr 1000,- og at menighetsrådene
støtter med kr 1000 pr konfirmant i sin menighet. Menighetsrådet stiller seg bak dette forslaget.
Vedtak: Hver konfirmant betaler kr 1000,- i egenandel, menighetsrådene støtter med kr 1000,- pr
konfirmant som hører til menigheten, ut fra bostedsadresse.
Sak 15 /18 Dugnad våren -18.
I Dagali er kirkegården fortsatt full av snø, noen steder går snøen over gjerdet pr dd! Vi håper på rask
snøsmelting! Vi planlegger hver vår dato foreløpig, ettersom kyrkjegarden i Skurdalen antagelig er
bar før Dagali. Foreløpig plan 8. mai i Skurdalen (ser hvordan det ligger an over helgen, før utkjøring
av lapper), ellers mandag 14. mai, Dagali 15. mai, eller 23. mai. Legge info på fb, i tillegg til lapper i
postkassene. Skurdalen: sjekke vedr forvokst furu på nedsiden av kyrkja , og bjørk mot øst; begge
disse et så stor at greiner nærmer seg tak. Britt sjekker med Knut J og evt. kyrkjekontor hvordan
håndtere dette.
Fra kirkevergen når det gjelder Skurdalskyrkja: Jeg tenker at det er behov for å se på buskene som
står alt for nære kirken. Det anbefales ikke å ha busker nærmere kirker enn 20 m. Det er spesielt den
forvokste krypfurua og ei bjørk el. to (husker ikke helt). Dere må gjerne drøfte det i rådet. Og om dere
går for det, så er det jo fint om noen kan hjelpe til med det på dugnaden..
Kompostbingen i Dagali; rutiner på hvordan denne skal håndteres, slik at jord etterhvert kan benyttes
på kirkegården?
Sak 15 / 18 Post
Eventuelt.
Messe i Skurdalen 13. mai utgår; konfirmasjonsmesser, dele ut en rose til hver konfirmant. Britt er
bortreist denne helgen , og forsøker å få tak i annen vert.

Neste møte tirsdag 5. juni i Skurdalen.

25. april 2018.
Britt Haugen

