
	 1.	 Medlemstal	ifl.	forrige	kvartalsrapport	 	

MEDLEMMER OPTAGET

 2. Ved dåb  

	 3.	 Uden	dåb	/	ved	bekendelse	 	

	 4.	 Ved	brev	fra	menigheder	i	Danmark	 	

	 5.	 Ved	brev	fra	udlandet	 	

	 6.	 Optaget	i	alt	 	

MEDLEMMER UDSKREVET

 7. Udmeldelse  

 8. Ved død  

	 9.	 Ved	brev	til	menigheder	i	Danmark	 	

	10.	 Ved	brev	til	udlandet	 	

	11.	 Udskrevet	i	alt	 	

	12.	 Nuværende	medlemstal	 	

KVARTALSRAPPORT MENIGHED Concordiavej 16 · 2850 Nærum · 4558 7777

Fra	 		adventistmenighed	for	kvartalet,	som	sluttede	den	

Det	er	vigtigt,	at	medlemsantallet	ved	hvert	kvartals	slutning	rapporteres	korrekt.	Brug	foregående	kvartals	 
medlemsantal	som	udgangspunkt.	Læg	hertil	tallene	i	punkt	2-5,	og	træk	antallet	af	udskrevne	medlemmer	 
fra	(punkt	7-10).	Til	punkt	3	medregnes	medlemmer,	som	er	blevet	døbt	i	et	andet	trossamfund,	men	optaget	 
i	Adventistkirken	eller	medlemmer,	som	har	været	udmeldt	og	er	blevet	optaget	igen.

Blanketten	udfyldes	og	indsendes	til	unionskontoret	senest	den	6.	i	måneden	efter	kvartalets	udløb.	 
Menighedens	sekretær	opbevarer	en	kopi	til	fremtidig	sammenligning	og	kontrol.

          
MENIGHEDSSEKRETÆRDATO

Adventistkirkens privatlivspolitik: www.adventist.dk/privatlivspolitik



Medlemmer optaget i      menighed i kvartalet som sluttede den 

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den         		Kvinde		 						 		Mand	 Medlemsnr.		

Døbt	den   

Døbt	af (og	hvor)	

Optaget	den           Ved dåb        		Uden	dåb	/	ved	bekendelse							 		Ved	brev

Tilflyttet	fra		 			adventistmenighed

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den         		Kvinde		 						 		Mand	 Medlemsnr.		

Døbt	den   

Døbt	af (og	hvor)	

Optaget	den           Ved dåb        		Uden	dåb	/	ved	bekendelse							 		Ved	brev

Tilflyttet	fra		 			adventistmenighed

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den         		Kvinde		 						 		Mand	 Medlemsnr.		

Døbt	den   

Døbt	af (og	hvor)	

Optaget	den           Ved dåb        		Uden	dåb	/	ved	bekendelse							 		Ved	brev

Tilflyttet	fra		 			adventistmenighed

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den         		Kvinde		 						 		Mand	 Medlemsnr.		

Døbt	den   

Døbt	af (og	hvor)	

Optaget	den           Ved dåb        		Uden	dåb	/	ved	bekendelse							 		Ved	brev

Tilflyttet	fra		 			adventistmenighed

Adventistkirkens privatlivspolitik: www.adventist.dk/privatlivspolitik



Medlemmer udskrevet fra       menighed i kvartalet som sluttede den 

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den  							Døbt	den 

Døbt	af  								Medlemsnr. 

Flyttet	til		 			adventistmenighed

Udskrevet	den          		Ved	brev								   Død          Udmeldt

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den  							Døbt	den 

Døbt	af  								Medlemsnr. 

Flyttet	til		 			adventistmenighed

Udskrevet	den          		Ved	brev								   Død          Udmeldt

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den  							Døbt	den 

Døbt	af  								Medlemsnr. 

Flyttet	til		 			adventistmenighed

Udskrevet	den          		Ved	brev								   Død          Udmeldt

Fulde	navn 

Adresse 

Født	den  							Døbt	den 

Døbt	af  								Medlemsnr. 

Flyttet	til		 			adventistmenighed

Udskrevet	den          		Ved	brev								   Død          Udmeldt

Adventistkirkens privatlivspolitik: www.adventist.dk/privatlivspolitik
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