Referat møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Møtt: Anders Ilsøy, Britt Haugen, Anne Irene Drageset, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid
Kåseth, fung. prost Arne Jensen, vikarprest Magnus Halle, Hanne Svartaas Håvardsrud.
Ikke møtt: Anne Helene Anderson


Dato: tirsdag 11.09 -18 kl 19.00.

 Sted: Skurdalskyrkja
Ord for dagen v/ Arne Jensen- Stillhet og tillit gir styrke- viktig å huske i en tid hvor det er lyd
og aktivitet nesten konstant
Saksliste:
Sak 24 /18 møtereferatet 14.06.18 ble godkjent.
Sak 25 /18 Orientering/referatsaker.
Sommeråpne kirker- har gått bra; litt utfordring med nøkkel/nøkkelboks i Skurdalen for førstemann på
lista; men det løste seg, og nøkkel og lokk er på plass igjen. De gamle salmebøkene vi gir bort,
forsvinner en etter en.
Friluftsgudstjeneste i Dagali museum 22.juli. Godt besøkt, ca. 80 stk.
Vanning på kyrkjegardene var litt utfordrende denne sommeren; i Skurdalen er det vanneliste, hvor
det går på omgang å vanne alle gravene. Vi besluttet å henge ut slange slik at det bli minimalt behov
for å bære kanner rundt til alle graver. Det er mange på lista som er godt opp i årene, så det er bra om
denne løsningen kan være i fremtiden også.
Skurdalskyrkja 2. sept. Kirkeverten fikk det travelt da det ble oppdaget at det var tomt for krus, kaffe,
filter mm 1 t før gudstjenesten. I tillegg kom det en buss med gudstjenestedeltakere. Hun var ikke
forberedt på det, og trodde at alt var på plass i kirka! Godt jobba! MEN den som tar det siste kruset
osv, må sørge for at det blir gitt beskjed om det eller kjøpe inn nye. Viktig av den som er vert, sjekker
noen dager før, og evt. kjøper inn hvis behov. Viktig å få beskjed hvis det kommer mange/ekstra
gjester til gudstjeneste, slik at det er nok utstyr og kaffimat . Denne gangen ble det ble ca. 45 personer;
hyggelig med mye folk og flere som synger.
Skurdalskyrkja: Taket er blitt/ blir tjærebredd i disse dager. Vindskiene har tidligere i sommer blitt
skiftet ut. Enøk – tiltak, Ulf Kristensen (har ikke fått stadfesta hvor han jobber), vil se på hva slags
oppvarming av kirka som er best. Han har satt opp saken i sept.
Flaggstanga er tatt ned, og da delte den seg i to! Per Lassegård fra Uvdal kan skaffe trestang; det skal
sjekkes pris på det, og planen er at flaggstang skal være på plass til ordinasjonsmesse 14. oktober.
Torsdag 13..sept kommer Riksantikvaren til Hol sammen med Tove Frøvoll Thoresen fra Bispekontoret.
De skal sammen med Astrid ta en runde til kirkene i kommunen, og de kommer til Skurdalen på sen
ettermiddag, og Dagali etterpå. Britt og Anne Irene blir med; gi beskjed til Britt om tidspunkt, som
informerer Anne Irene. Vi sjekker vedr løper og muligheter for løsninger der, også rundt alter. Berit,
Hanne og Karin? blir med i Dagali, Berit får melding om tidspunkt, gir beskjed videre til de andre.
Berit HS har snakket med Randi Herleiksplass ang forespørselen om samlingen av bunadsdokker, en
arv etter hennes mor, kunne få plass i Skurdalskyrkja. DSMR drøftet dette på møtet 14.06.18, og kom
fram til at i kirka er det ikke noen egna plass. Hun hadde forståelse for det.

Prost Vigdis Moen Storhaug slutter som prost og blir sokneprest for Torpo og Leveld fra 1.okt. Fram til
da, vil hun virke både som prost og prest. Det ble møtekollisjon slik at hun ikke kan være med på dette
møtet som tidligere planlagt. Hun hilser til menighetsrådet med ønske om en god høst og på gjensyn.
Søknadsfrist for ny prost er 13.september; ikke kommet søknader enda, men det er fortsatt er par
dager til fristen er ute.
Sak 26 / 18 Kirkeverter høsten -18.
Sette opp kirkeverter til gudstjenestene ut året -18, se vedlagt oppdatert liste.
Sak 27 / 18 Ordinasjonsgudstjeneste i Skurdalskyrkja søn 14.okt kl 17. 00.
Hvilke oppgaver får menighetsråd /-rådene i den anledning? Arne Jensen vil undersøke det til møtet.
Blir det med repr. fra Hol/Hovet som bidrar?
Er Gjertrud tilstede denne dagen, som klokker og evt. tekstleser? Berit Sjekker.
Utvidet kirkekaffe i Skurdalskyrkja; kostnad dekkes av fellesrådet. Hva skal være kaffimat; lefse,
rømmebrød (sjekke med Aud og Anne Helene?), marsipankake? (må bestilles), engangsutstyr (slipper å
låne/hente/ vaske opp/levere), tallerkner med hull/spor til pappkrus, pappkrus, plast- eller tregafler,
antall man kan forvente? Anne Irene koker kaffe; Britt og Berit er kirkevert, resten bidrar der det er
behov- servere kaffe, kaker o.l.
Arne Jensen kommer tilbake med agenda/ programoversikt til Berit , hvor vi kan se hva som skal skje,
og hvor det trengs personell, osv. Vi tar et møte uken før ordinasjonen for å oppsummere og
forberede oss, det blir tirsdag 9. oktober kl. 18.30 i Skurdalskyrkja.
Sak 28/ 18 Finne ny møtedato i oktober.
I forbindelse med tilsetting av ny prost i Hallingdal, ønsker Tunsberg Bispedømme at menighetsrådene
skal ta del i ansettelsesprosessen. Se vedlegg. Frist for Menighetsrådets uttalelser, er 18.okt. Det
betyr at det må settes ny møtedato. Vi tar det samtidig med møte til ordinasjonsmesse; tirsdag 9.
oktober.
Sak 28 / 18 Post
Eventuelt.
Anne Irene ønsker og tre inn i funksjonene sine etter permisjon, og deltar også i fellesrådet fremover.
Det bør gjøres noen forberedelser til valget neste høst; finnes valgsider på kirken.no
Skal/bør antall medlemmer reduseres? Kan bli utfordrende å finne nye medlemmer; viktig å huske på
at med kun 2 medlemmer blir det slik det har vært i Skurdalen denne perioden; kyrkje vert annenhver
gang, begge må være med på dugnaden, ekstra sårbart om en av de to ikke kan være med i perioder,
mye arbeid faller på de som evt stiller, hvis man ikke kan knytte til seg andre som evt bidrar.
Leder/nestleder/sekretær /2 medlemmer til fellesrådet skal fylles.
Må informere bygdene om konsekvens av å ikke få representanter til valget, slåes sammen med Geilo?

Skurdalen, 12.09.18.
Britt Haugen

