Referat fra møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Anders Ilsøy, Britt Haugen, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid Kåseth, sokneprest Sveinung
Hansen. Grethe Nestegard var med på første del av møtet.
Meldt fravær: Hanne Svartaas Håvardsrud
Ikke møtt: Anne Helene Anderson, Birgit Alice Enderud Tollefsen

Dato: torsdag 14.06-18 kl 19.00, Skurdalskyrkja
Ord for dagen v/ sokneprest Sveinung Hansen – den aronittiske velsignelsen; avslutningen
på gudstjenesten som mange ser frem til, venter på og tar med seg
Saksliste:
Sak 17 /18 Godkjenning av møtereferatet 24.04.18 på Dagali skole. Det har blitt to saker med nr
15/18, derfor starter det med sak nr 17/18 her.
Sak 18/18 Orientering/referatsaker.
--*Dugnadene gikk fint – tenk snøen bare forsvant! Mange av de faste var bortreist/opptatt, men det
var bra oppmøte allikevel, begge steder. I Skurdalen var det tatt ned noen tre, og både stammer,
kvister og flis ble ryddet bort i løpet av dugnaden.
*17.mai- messe i Dagali, fikk besøk av prosten, og ca. 40 deltagende.
Konfirmasjonsgudstjenestene- gikk fint.
*Bekymringsmelding er sendt til Bispekontoret fra kirkevergemøte 28.05 ang prestesituasjonen i
Hallingdal. – Flere prester som går av med pensjon, halvparten av prestene er over 60 år og det har
over lenger tid vært flere langtidssykemeldinger. Det har vært uttrykt bekymring over flere år, uten
at det har blitt gjort grep. Denne situasjonen går også utover resten av staben, og er ikke holdbar.
Fellesrådsleder bør også melde bekymring, og be om at permanente løsninger kommer på plass.
Magnus Halle begynner 1. sept i vikariatet til Sveinung Hansen- viktig å ta godt i mot, og sørge for at
han får støtte, spesielt med de utfordringer som råder. Det er planlagt at Arne Jensen skal ha en dag i
uken på Geilo for å avhjelpe situasjonen.
*Arbeidet i jubileumskomiteen- Det er planlagt 2 dager til jubileet: lørdag-konsert med lokale krefter
fra Hol kommune, evt. andre. Søndag jubileumsmesse med kirkefest etterpå på Lia med småmat
m.m. Det skal søkes om midler fra legatet og kommunen. De vurderer også om det skal lages
festskrift, eller om det evt skal lages info som kommer med i menighetsbladet og Skurdølen.
*Ny biskop i Tunsberg, prost Jan Otto Myrseth er utnevnt- har virket bl.a. i Ringerike, som ikke er så
ulikt Hallingdal.
*Skurdalskyrkja- Kjell Rygg har vært på befaring vedr tak, og også sett på gulvet.
Han starter på taket i juli. Vedr gulv: mener det kan legges elastisk materiale i sprekkene, pusse
gulvet og ha på betongolje til slutt, for å binde betongstøv.
Løper- ikke i ull, i sisal-materiale?
Skal/skal ikke være løper? Løper leder opp til alteret, og altertavle. Viktig å sjekke med bispekontor i
forhold til hva vi kan bestemme, og hvilke regler som gjelder, og så i forhold til hvordan kyrkja
opprinnelig ble laget og utsmykket. Gulv og løper må være klart til jubileet!
*Kirkens nødhjelp- uro vedr generalsekretær, har sendt orientering, trer til side på grunn av
manglende tillit, skal ikke være straffbare forhold.

*Fasteaksjon- neste år vil ha innsamling en ettermiddag i stedet for søndag, hvor mange er ute på ski.
Blir tirsdag etter tv-aksjonen.
Sak 19 / 18 Diakoniplan for soknene i Hol kommune.
Forslaget til planen er skrevet av Ove M.Bjørnsvik. Planen beskriver hva kirka sentralt sier og har
vedtatt som mål for diakoni. Den beskriver mål og tiltak som menighetene/ kirkene i Hol har. Er det
noe DSMR bør få inn i sin plan? Eller er planen ok? Det vil være en del forskjell fra større menigheter
til mindre i forhold til mål og tiltak.
Vedr etterlatte, navnet på avdøde skal nevnes i messe etter gravferd; praktiseres dette? Kan ha blitt
bortglemt i forb. med vikarer, og arbeidssituasjon som har vært?
Vedr skyss- viktig å opplyse om tlf nr, slik at folk kan ta kontakt med kirkevert. Bør helst melde behov
dagen før, slik at kirkevert kan planlegge dette i forhold til andre oppgaver før messe.
Se på ordlegging vedr transport; viktig at det ikke forstås som at kirkeverter kan bistå ved spes behov
som rullestol el l.
Fasteaksjon: få med konfirmanter, de er med når det er konfirmanter i bygdene.
Få med punkt med misjonsavtalen vår med NMS, som går til utdanning for fattige på Madagaskar.
Med de endringer som angitt, er planen vedtatt av Dagali og Skurdalen menighetsråd, sak 19/18,
14. 06.18
Beredskap og krisehåndtering: Det skal være et felles beredskapsnummer for prester.
Sak 20 /18 Revidering av trosopplæringsplanen.
Viser til Saksdokument til menighetsrådene i Hol og Hovet, Geilo, Dagali og Skurdalen med forslag til
vedtak, som var vedlagt innkallingen.
Det ble jobbet grundig med planen i 2014. Det blir viktig å ha et ekstra fokus på de eldre
ungdommene, etter konfirmasjonen. F.eks. ten-sing , lederkurs i samarbeid med Gol/Hemsedal, evt.
lavterskel idrett, for de som ikke har ønske om konkurranseidrett.
Vedtak: DSMR gir sin tilslutning til å prioritere de trosopplæringstiltakene som er skissert i vedlegget,
revidert tiltaksplan 2018.
Sak 21 / 18 Sette opp offer og kirkeverter for høsten -18.
Vi setter opp prest og offer for messene høst-18, men avventer med kirkeverter i påvente av hvordan
situasjon blir i rådet vedr permisjon for ett medlem.

Sak 22/ 18 møteplan høsten -18.
Første møte i høst er allerede satt opp; Skurdalen tirsdag 11.sept. kommer prost Vigdis Moen
Storhaug.
Neste møte settes til 13. november, i Dagali.

Sak 23 / 18 Post

Eventuelt.
Henvendelse fra Randi Herleiksplass vedr samling av dokker, 6-8 stk med sydde Hallingbunader og
stakker, herre og dame, som hun har arvet fra sin mor, Ragnhild Trageton. Dette er en skatt som bør
være godt synlig og tilgjengelig for folk. Vanskelig å plassere de i kirkerommet, det må i tilfelle
sjekkes i.h.t. regler. Alternativet er gangen, men den er liten, og plassering her vil ikke gjøre at disse
flotte dukkene/draktene får den plass de fortjener.
Kunne Geilojordet vært et bedre alternativ, der mange kommer innom for se tradisjon fra Hallingdal?
Berit tar kontakt med Randi.
15.06.18
Britt Haugen
sekretær

