Poděbradský seniorát – informace
Prosinec 2016
Poslední seniorátní informace v tomto kalendářním roce jsou zde:
* Seniorátní mládež se ke svému vánočnímu setkání sejde v Nymburce v pátek 9. prosince od
18 hodin.
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 13. 12. od 9 hod. v Kolíně. Kázat bude Ondřej
Zikmund, bonus bude mít Martin Fér a na téma „Časopis Protestant v proměnách času“ bude
mluvit vydavatel Tomáš Trusina.
Ze sborů:
* Adventní koncert Jiřího Kabáta a Daniela Juna bude v pátek 2. 12. od 19 hodin v Kolíně –
v Duškově síni Husova domu.
* V sobotu 3. prosince od 18 hodin bude v Poděbradech benefiční koncert Sboru a Orchestru
Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Výtěžek půjde na opravu kulturní památky Altán Gloriet na farní
zahradě poděbradského sboru.
* V neděli 4. prosince bude adventní koncert ve Velimi v Szalatnayově síni evangelické fary od
14 hodin (Collegium musicum Kolín).
* Taktéž v neděli 4. prosince ale od 15 hodin bude koncert skupiny Pranic v Předhradí.
* A skupina Pranic vystoupí ještě v kostele v Pečkách, taktéž 4. prosince od 18 hodin.
* A ještě v neděli 4. prosince od 16 hodin bude adventní koncert v Libiši.
* Vánoční koncert hradeckého komorního tucteta bude ve Velenicích 10. prosince.
* V Libenicích v kostele bude adventní koncert 18. prosince od 18 hodin (Divadelní spolek,
společné zpívání koled a varhanní koncert Viktora Darebného).
Seniorátní výbor posuzoval žádosti o dotace ze seniorátních mikroprojektů a rozhodl o jejich
přidělení. Šest sborů požádalo o podporu jednorázových i dlouhodobých akcí, koncertů, vybavení a
přizpůsobení sborových prostor. K rozdělení bylo cca 78 tisíc korun, celková požadovaná částka byla
108 tisíc korun a rozděleno bylo 68 000 korun. Přednost měly projekty rozvíjející a podporující
konání aktivit. Podrobné informace přijdou do sborů.
Sestra seniorátní účetní připomíná, aby se sboroví účetní seznámili s informací v poslední sborové
zásilce týkající se EET. Dle výsledků hospodaření by se to nemělo nikoho týkat, ale informace též
obsahuje přehled účetních softwarů, kdybyste potřebovali nahradit Xaverius. Sborové zásilky
naleznete zde: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-Sborove-zasilky-2016/index.htm
Na seniorátním webu naleznete rovněž usnesení letošního konventu včetně rozpisu repartic.
Předsedy seniorátních odborů prosím, aby do konce roku zaslali termíny seniorátních akcí do
kalendáře pro rok 2017.
Seniorátní kalendář na letošní rok 2016:
9. 12.
- Vánoční mládež
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