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 møter fast.
Kirketjener Grethe Nestegard.
Kirkeverge Astri Tingstad


Dato: tirsdag 13.nov -18 kl 18.30. merk klokkeslettet.

 Sted: Dagali skole.
Ord for dagen v/ Magnus Halle.
Saksliste:
Sak 35 /18 Godkjenning av møtereferatet 09.10.18 i Skurdalskyrkja. Se vedlegg.
Sak 36 /18 Orientering/referatsaker.
Ny flaggstang i Skurdalen kom opp til gudstjenesten 14.10. Den er ikke behandlet, og det må gjøres til
våren.
Ordinasjonsgudstjenesten 14.10 i Skurdalskyrkja. Det ble høytid og fest da Magnus Halle ble ordinert.
Tilstede var den nye biskopen, fungerende prost og flere gjester, og ikke minst menigheten. Takk til
alle som sto på og var med på at det ble så bra!
Allehelgensdag- åpne kirker kl 15.00- 19.00.
Skurdalskyrkja – ENØK – behandling av gulvet. 1.nov purra Kirkevergen på hennes forespørsel til Ulf
Christensen og Kjell Rygg . UC tar kontakt i uke 46. KR vil gi et pristilbud. Det er 6-8 ukers leveringstid
på løper.
Kirkevergen har sendt en forespørsel til Mattias Becker ang stemming av orgelene i kirkene. Orgelet i
Dagali er ustemt og har tangent/er som henger. Det lød ikke bra ved siste gudstjeneste.

----------------------------I sak 25 drøfta fellesrådet om det bør gjøres endringer i antall faste medlemmer i
menighetsrådet og navn på rådet: menighetsråd eller sokneråd.
Fellesrådet ba meg – kirkeverge Astri Tingstad - oversende saken til menighetsrådene for
behandling. Jeg har lagt ved noen flere opplysninger og ber rådene dersom de ønsker endring,
om å behandle saken før jul.
Sak 37/18 Antall faste medlemmer i menighetsrådene.
I Kirkelovens § 6 heter det at menighetsrådet består av soknepresten, og etter menighetsmøtets
bestemmelse – 4,6,8 eller 10 andre medlemmer ……. For de valgte medlemmer velges samtidig minst

5 varamedlemmer. Endring av tallet på de medlemmer som skal velges, må være vedtatt i
menighetsmøte før valget kunngjøres.
Kirkeverge løfter fram denne saken da det ved siste valg vel opplevdes vanskelig å skaffe nok navn til
listene. Det kan synes noe rart at det skal være samme antall varamedlemmer – 5 – selv om antallet
faste varierer fra 4-10. Bispedømmekontoret har ingen annen forklaring enn at det ofte skjer mye
over en 4 års periode, spesielt ser en det i menigheter der mange unge velges inn. Slik de tolker
loven er det ikke mulig å endre på det selv om en skulle gå ned til 4 faste medlemmer.
Alle rådene i Hol har hatt 6 faste medlemmer. Dersom rådene ønsker å redusere dette til 4 må det
først behandles i menighetsrådet og så legges frem for menighetsmøte. Dette bør gjøres på denne
siden av nyttår. Det står i loven at endring av tallet på de som skal velges, må være vedtatt i
menighetsmøte før valget kunngjøres. Det siste er nok en litt gammel ordlyd som ikke harmonerer
med hvordan valget organiseres nå. Administrasjonen må tidlig og i god tid legge inn
basisopplysninger i valgmodulen sentralt (på register.kirken.no). Derfor bør nok sak om dette legges
frem i et møte før jul.
Forslag til vedtak: Antall medlemmer i Dagali og Skurdalen MR endres fra 6 til 4 faste medlemmer.
Saken legges fram på menighetsmøte etter gudstjenesten i Dagali 20.jan og i Skurdalen 3.febr.
Sak 38/18 Navn på rådet: Menighetsråd eller sokneråd.
Sokneråd brukes i nynorskkommuner og menighetsråd i bokmålskommuner. Dette er litt merkelig da
menighetsråd og sokneråd er ikke definert som synonymer
Sokn brukes både på nynorsk og bokmål; sokneprest, soknebud, soknegrenser, soknebarn osv.
Rettssubjektet Dnk har signalisert til Språkrådet at de vil følge Målloven selv om kirken nå ikke er
statlig. Sokneråd kan brukes i begge målformer.
Soknet er et geografisk område og innenfor soknet kan det være flere menigheter/kyrkjelydar, slik det
er i Hol og i Hovet og i Dagali og Skurdalen.
Hol kommune har vært/er en litt «språkspalta» kommune, med både bokmåls- og nynorskskoler (nå
vel bare bokmål?) Liturgien har hele tiden vært bokmål. Fra langt tilbake er det sagt noe om at det
skal være noen messer på nynorsk. Dette har nok vært praktisert litt ymse. Iflg adm leder på
bispekontoret kan råda i Hol derfor være begge deler! Og at de kan bestemme selv hva de vil hete.
Ål, Gol og Hemsedal er nynorskkommuner og har sokneråd. Nes og Flå er bokmålskommuner og har
menighetsråd.
Forslag til vedtak: Navnet på rådet endres fra menighetsråd til sokneråd.
Sak 39/ 18 Høring – kirkeordning for Den norske kirke.
Viser til e-post med flere vedlegg fra kirkeverge Astri Tingstad 6.nov.
Vedlegget fra KA er kort og oversiktlig.
Kirkerådet sender her ut et forslag til bestemmelser. Disse skal erstatte kirkeloven når denne
oppheves ved at Den norske kirke skal inngå i trossamfunnloven. Disse medfører ingen endringer i
forhold til slik kirken er organisert i dag, kun noen mindre justeringer. De ”vanskelige” sakene kommer
senere.
Forslag til vedtak: DSMR tar dette til orientering. Det sendes ikke inn høringsvar.

Sak 40 /18 Advent og jul 2018 i kirkene.
Lysmesse i Dagali . Jul i bygda i begge kirkene.
Kirkemusiker Lars Inge er i gang med å få sang- og musikkrefter på plass.
Det legges lapper i postkassene med invitasjon til gudstjenestene og annet til orientering.
Sak 41/18 Gudstjenesteliste våren -19. se vedlegg.
Sette opp kirkeverter, offer og bestemme årsmøte.
Sak 42/18 Valg av leder og nestleder.
Skal velges hvert år. Berit H. Simensen er leder. Britt Haugen er nestleder.
Vedtak:
Sak 43/18 Neste MR-møte evt møteplan for våren -19.
Forslag til neste møte: tirs 22.jan.-19.
Sak 44 /18 Post .
Den norske kirke – dåpsløftet.
Kirkens ansvar for barns rettigheter.
Offersøknader for 2019.
Eventuelt. Vipps.

Dagali 07.11.18.
Berit Håvardsrud Simensen, leder.

