Poděbradský seniorát – informace
březen 2014
* v sobotu 8. března od 9 hodin se v Nymburce uskuteční seniorátní rozhovor na téma
„Budoucnost našich sborů a seniorátu“. Část setkání by se měla věnovat výsledkům rozhovorů
v našich sborech, druhá část možnostem budoucího uspořádání seniorátu. K setkání jsou zváni
kurátoři a kurátorky sborů, případně jejich zástupci, ale i další presbyteři či zájemci o rozhovor.
* Pastorální konference bude v úterý 11. března v Nymburce. Kázání si připraví Jaroslav
Kučera. Dalším tématem bude totéž co na seniorátním setkání.
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční ve čtvrtek 13. března od 14.15 v Poděbradech
* v sobotu 22. března od 17 hodin v Kolíně pořádá Seniorátní odbor mládeže tradiční Zpívání.
Tentokrát s Ladislavem Moravetzem a kapelou Oben Ohne Orchestra.
* v neděli 23. března od 14.30 se bude v Poděbradech konat instalace seniora, náměstka seniora a
náhradníka z řad kazatelů. Instalaci provede synodní senior Joel Ruml. Po instalačních bohoslužbách
bude následovat občerstvení.
* Na neděli 18. května připravuje nově ustavený odbor pro děti Rodinnou neděli v Brandýse nad
Labem.
Další informace
* do 14 dnů po konání sborového shromáždění (nejpozději do 1. dubna) odešlete prosím na adresu
seniorátního výboru opis zápisu ze sborového shromáždění (včetně přiložených zpráv). Je možné
předat i osobně na dubnové pastorálce.
* dle pokynů ve sborové zásilce prosím vyplňte nejpozději do 30. března evidenční dotazníky na
Evangnetu.
* výkazy sborového hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 zašlete dle pokynů z minulých
informací (do 10. 3. na adresu jana.dobrkovska@seznam.cz elektronicky výkaz hospodaření,
rozpočet, rozvahu a výsledovku, a k tomu na adresu Jana Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá
Boleslav pak ve dvou podepsaných vyhotoveních výkaz hospodaření bez výsledovky a rozvahy).
Další připravované akce:
25. - 27. 4. seniorátní dny mládeže – Velim
18. 5. rodinná neděle v Brandýse
23. 5. Noc kostelů
24. – 25. 5. mladší mládež – Libice
29. 5. – 1. 6. Synod – Vsetín
22. 6. seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
8. – 15. 8. seniorátní tábor mládeže – Pustá Rybná
13. 9. Polabská evangelická pouť v Poděbradech
20. – 21. 9. Sion
3. – 5. 10. Sjezd evangelické mládeže – Kroměříž
12. 10. - 600. výročí vysluhování VP podobojí
1. 11. konvent
7. – 9. 11. seniorátní dny mládeže
12. 12. seniorátní vánoční mládež
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