Innkalling til møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Anders Ilsøy, Britt Haugen, Anne Irene Drageset, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid Kåseth,
Anne Helene Anderson, fungerende sokneprest Magnus Halle, Hanne Svartaas Håvardsrud. Birgit
Alice Enderud Tollefsen, Erling Bjørkheim.
1.varamedlem har meldt forfall.
Kirketjenerne Grethe Nestegard og Thomas Engh.
Kirkeverge Astri Tingstad


Dato: tirsdag 09.10 -18 kl 18.30. merk klokkeslettet.

 Sted: Skurdalskyrkja
Ord for dagen v/ Magnus Halle.
Saksliste:
Sak 30 /18 Godkjenning av møtereferatet 11.09.18 i Skurdalskyrkja. Se vedlegg.
Sak 31 /18 Orientering/referatsaker.
Riksantikvaren og Tove Frøvoll Thoresen var på befaring i kirkene 13.sept.
NMS – nyhetsglimt fra arbeidet på Madagaskar, om bl.a fornyet innsats på inkludering av barn og
unge med funksjonshemning.
Sokneprest An-Magritt har fått endret tjenestested. Hun løses fra stillingen som sokneprest på Geilo,
og går over i stillingen som prostiprest i Hallingdal prosti fra 01.10.18.
Stillingen som sokneprest på Geilo lyses ut med ønske om tilsetting i bispedømmerådet 05.12.18.
Trosopplærer Ingrid Nestegard Vivelid har sagt opp stillingen fra 01.01.19 pga helsemessige årsaker.
Hun vil fullføre småbarnsang i Hol og babysang på Geilo i okt/nov.
Fungerende sokneprest Magnus Halle har tatt imot en fast stilling som sokneprest i Hamar
bispedømme. Han begynner i stillingen i mars 2019.
www.kirkekollekt.no –offerutsendelsen for 2019 ligger der. Der kan alle søknadene lastes ned. Det er
også ønske om at menighetens kollektdatoer blir registrert hos de tildelte organisasjonene.
Sak 32 / 18 Gudstjeneste med ordinasjon søn 14.10.18. planlegging av praktiske oppgaver.
Klokker – Gjertrud er bortreist. Berit har sagt ja. Kirkeverter - utfordre en fra Hol/ Hovet til å være
kirkevert slik at det blir to. Korsbærer? Mat med mer er bestilt. Praktisk gjennomføring.
Sak 33/18 Tilsetting av prost i Hallingdal – menighetsrådets uttale. Sak u. off.
Det er 3 søkere til stillingen som prost i Hallingdal. Sveinung Hansen, Arne Jensen, Erling Nydal. Det
vises til referat fra intervju med søkerne som er sendt fra Kirkevergen 01.10.18.
Menighetsrådet skal uttale seg om hvem av de 3 søkerne de ønsker skal tilsettes. Frist for det er
18.okt. Menighetsrådets vedtak i tilsettingsaker er rådgivende.
Vedtak:

Sak 34 / 18 Post. Div misjonsblader.
Eventuelt.
Dagali 05 .10.18
Berit Håvardsrud Simensen, leder.

