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Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst

Merete holdt uformel gudstjeneste ”En time i
himlen” Det var hendes sidste gudstjeneste i
Fraugde.
Lutherforedrag i Allerup- Stor succes. Cirka 50
deltagere.
Thyge informerede om at Camille Larsson fra
flytter sognet og derfor er Karina Haurholm
Langhorn indtrådt.

3. Ud-og indmeldelse af menighedsrådsmedlem

Camille Larsson er udtrådt og Karina Hauerholm
Langhorn er indtrådt.

4. Drøftelse af hvem der er tovholder ved

kirkeåbningen.

5. Drøftelse af hvordan vi fastholder

konfirmanderne efter konfirmationen (positive
meldinger fra nogle af konfirmanderne).

6. Maria og Thyge indstiller at der oprettes

filmklub i Fraugde.

7. Renovering af kirke- opdatering.

Vi skal finde en dato for åbningen. Thyge har talt
med Tine Lindhardt – hun vil gerne deltage.
Thyge oplistede forskellige muligheder.
Der blev nedsat en gruppe som udarbejder et
oplæg til kirkeåbningens indhold: Anne Sophie,
Ellen, Inge og Kirsten og Maria. Anne Sophie er
formand for udvalget.
Tilbud til 8. og 9. årgang
Vi prøver om det er noget som har opbakning
Maria: Tovholder.
Anne Sophie og Karina er med i arbejdet.
Vi starter ud med en afsluttende aften i løbet af
foråret 2017 for de nuværende konfirmander.

Vi prøver at starte filmklub op i Fraugde. Maria og
René kommer til at stå for den. Starter op i
efteråret 2017.

Efter gudstjenesten 2. påskedag var der
fremvisning af kirken.
Der bliver indhentet tilbud på tre ringkroner.
Der afholdes byggemøde igen d. 27.4.2017.
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a. Vi har fået de sidste penge fra Vestjysk
Bank.
b. Anne Sophie foreslår en
børnehøstgudstjeneste i efteråret for de
mindste. Forslaget blev vedtaget.
c. Vi skal have nye vandrør.
d. Ikke noget nyt
e. Ikke noget nyt
f. Ikke noget nyt
g. Aktivitetsudvalget: To sogneudflugter onsdag d. 13 og lørdag d. 16. sept.

9. Evt.

Anne Sophie foreslog at møderne fremover
rykkes fra 18.30 - 19.00. Vi blev enige om
starttidspunkt kl. 19

10. Næste møde

17. maj 2017 kl. 19.00.

