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DAGSORDEN PUNKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt 

2. Meddelelser og Info  Se herunder  

3. Afgivelse af 
menighedsrådsløfte 

Af nye medlemmer af 
menighedsrådet 

Johannes Carlsen skriver 
under 

4. Valg af formand Alle har pligt til at 
modtage valg, dog ikke 
præsten og medlemmer 
har fungeret som formand 
i 4 år. 

Linda B Kristensen blev 
valgt 

5. Valg af næsteformand  Thorkild Q Frandsen blev 
valgt 

6. Valg af kontaktperson Præsten kan også vælges 
som kontaktperson, men 
har ikke pligt til at 
modtage valg. 

Linda B Kristensen blev 
valgt 

7. Valg af kasserer Formand kan ikke vælges 
til kasserer. 

Thorkild Q Frandsen blev 
valgt 

8. Valg af kirkeværge Formand kan ikke vælges 
til kirkeværge. 

Poul Erik Hørning blev valgt 

9. Valg af kirke- og 
kirkegårdsudvalget 

 Johannes Carlsen og Linda B 
Kristensen blev valgt 

10. Valg af præstegårds- 
og sognegårdsudvalg 

 Poul Erik Hørning blev valgt 

11. Valg af valgbestyrelse Formand: Linda B Kristensen, Thorkild 
Q Frandsen og Johannes 
Carlsen blev valgt 

 
Meddelelser og Info 
 
DAGSORDEN PUNKT INDHOLD KOMMENTAR 

2.1 Siden sidst • Preben Kok 
• Reformations-gudstjeneste 

 

 

2.2 Fremtidige aktiviteter • Timeout d.15.11 kl. 20 
• Højskole d. 21. november: 

Karen Blixen 
• Julemusical d. 2.12 med 

juletræstænding 

D. 25/5 -13 Messy 
church 
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• Luciaoptog d.9.12 og 
juletræsfest på hotellet 

• Advent og jul for børn d. 
12.12 

2.3 Peters punkt til 
orientering 

 Der vil blive afholdt 
en ekstra 
julegudstjeneste d. 
23/12 kl.15 

2.4 Orientering 
v/kontaktpersonen 

 Vi satser på at tage 
på rundtur og se på 
andre restaurerede 
kirker i januar 2013 

2.5 Julekoncerten d.6.12. Susanna er forhindret i at 
gennemføre koncerten 

Peter tager kontakt 
til et lokalt 
gospelkor, og hører 
om de har mulighed 
for, og lyst til, at 
synge til 
julekoncerten 

2.6 
Juleaftensgudstjenester  
 
 
 
 
 
 
2.7 Evt 
Fremtidige 
menighedsrådsmøde og 
menighedsmøder i 2013 

 Der vil desværre kun 
være en juleaftens 
gudstjeneste og ikke 
2 som ønsket og 
lovet. Dette bl.a 
p.g.a  et bryllup i 
Trige. 
 
 
 
9/1, 13/3, 1/5, 
14/8, 9/10, 13/11. 
Menighedsmøde d 
11/4. Starter med 
andagt i kirken kl. 
19. 
 

 
 


