Referat møte i Dagali og Skurdalen menighetsråd (DSMR)
Tilstede: Anders Ilsøy, Britt Haugen, Anne Irene Drageset, Berit Håvardsrud Simensen, Karin Ingfrid
Kåseth, Anne Helene Anderson, fungerende sokneprest Magnus Halle, kirketjener Grethe Nestegard
1.varamedlem Hanne Svartaas Håvardsrud hadde meldt forfall.
Ikke møtt: Anne Helene Anderson

 Dato: tirsdag 09.10 -18 kl 18.30, Skurdalskyrkja
Ord for dagen v/ Magnus Halle, salme 609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist
Saksliste:
Sak 30 /18 Godkjenning av møtereferatet 11.09.18 i Skurdalskyrkja i.h.t. vedlegg.
De to siste sakene har fått sak nr 28; derfor starter sakslista i dag med sak 30/18, ellers ble referat
godkjent.
Sak 31 /18 Orientering/referatsaker.
Riksantikvaren og Tove Frøvoll Thoresen var på befaring i kirkene 13.sept.
Skurdalskyrkja- anbefalte løper som går opp til, og fortsetter under alteret, anbefaler en mørk
grønn/sjøgrønn farge som finnes i mye av i stoffene som finnes i Skurdalskyrkja . Det jobbes med
forslag til gulv/behandling, og forslag til oppvarming- f.eks. veggmonterte ovner. Vi avventer resultat
og anbefalinger. Vi avventer også tilbakemelding vedr løper, hvor og når vi skal bestille dette, slik at
dette er på plass til jubileet.
Dagali- anbefalt å heise lysekrone, lysestaker på alter fra ca. 1920 er ustabile, anskaffe
alterlysestaker? Besøkende var imponert over jernkors- må sjekkes og rettes opp til våren. Den
gamle altertavlen i gangen og dåpsduken ble også bemerket.
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. Starter med andakt på
Geilotun. 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, men har sagt seg villig til å fullføre
konfirmasjonene, hvis det er ønskelig.
www.kirkekollekt.no –offerutsendelsen for 2019 ligger der. Der kan alle søknadene lastes ned; litt
trøbbel i første omgang, men forsøker igjen. 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; får avklart dette; Britt Skurdalen + Brit fra Hovet? Korsbærer konfirmant
Gaute Eitrheim Haugen. Embrik er med og deler ut program? evt. Gaute også? Andre konfirmanter

fra Hol kommune er også invitert, må regne med at en del av de stiller. Mat m.m. er bestilt. Praktisk
gjennomføring, det er laget er foreløpig program, ferdigstilles før øving ?
-låne/hente kaffekanner, tekanne, fat, kakespader, saftmugger, duker ? fra kulturkyrkja- Anders
-Har fått tallerker, krus og gafler, står på kjøkkenet i Skurdalaskyrkja
-Marsipankaker fra Lia- Bjørg leverer, lefsekling fra Halland- Berit tar med, gommokaku fra Søsses;
repr. fra Hovet tar med
-kjøpe kaffe, kaffefløte, saft og te-Britt
-solistinnslag- Eldbjørg Nedrestøl
-parkering ved Skurdalskyrkja og ved oppvekstsenteret- annonseres i Hallingdølen vedr
ordinasjonsmesse? Bør ta med parkeringsmuligheter
- øving med involverte torsdag sen ettermiddag/kveld i Skurdalskyrkja
- møte 15.45 søndag for å starte kaffekoking og klargjøring til messe kl 17, pent tøy evt. bunad
- lage til to stasjoner med kake/kaffe, har lånt to bord, settes opp etter messe i midtgangen; en bak
og en litt lenger fremme
- alle fra menighetsrådene som er på messe, hjelper til ved kirkekaffe
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 tilsettingssaker er rådgivende.
Vedtak er unntatt offentlighet.
Det ble foretatt skriftlig avstemming. Menighetsrådet ønsker å bemerke at det er 3 gode kandidater,
og resultat av avstemming er oversendt innstillingsrådet v/Eli Irene Fjose.
Sak 34 / 18 Post. Div misjonsblader.
Eventuelt.
-

Antall medlemmer i rådet, skal det reduseres til 4 stk, 5 vara? Må i så tilfelle sørge for å
fordele oppgaver på flere enn de som sitter i rådet/varamedlemmer bidra med å være
kirkevert, bidra på dugnad/kakebaking, åpen kirke o.l. Dette må avklares før valg.

-

Skal det hete menighetsråd, eller sokneråd? Skal det hete det samme i
kommunen/Hallingdal? Dette må også avklares før valget. Kommer innspill fra Astrid.

-

Klosettskål i Skurdalskyrkja er ikke pen; avrenning rust/jern? Finnes det midler for å fjerne,
evt. må toalett byttes?

-

Allhelgen- minnes de døde: skal det være åpen kirke i hele kommunen 3. eller 4. nov?
Menighetsrådene må stille med personer som sitter vakt, når det tennes lys i kirkene. Kl 1519. Uklart om det blir, må annonseres, vakter må fordeles mellom medlemmer. Dagali: Karin
og Berit? Skurdalen: Grethe og Anne Irene. Evt skal kirkene være opplyst, men låst, og de
som vil, tenner lys på gravene?

-

Jul i bygda, finne noen som kan bidra?

-

Globen til Skurdalskyrkja, Grethe etterlyser den.

-

Flaggstang skulle være på plass før ordinasjon, ikke på plass enda. Sjekke status vedr den.

Skurdalen, 10. 10.2018
Britt Haugen, sekretær

