
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 13. února 2020

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, J. Maňásková, M. Povolný, L. Ruml, 
P. Kubíček, J. Lounek,  V. Rudajev,  L. Ryglová, M. Šuk, J. Tomeš

Omluveni: H. Bulíčková, E. Tomanová, T. Hudcovic, J. Richterová,  Z. Tesařová, 
D. Kroupová, M. Svobodová,  E. Semecká,

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Evang. kalendář 2018, příspěvek Tomáše Pavelky (t.č. faráře v Lounech), Sv 346 M.Povolný

2. Ohlédnutí

Proběhla víkendovka na valašsku, sborový den s M. Vymětalem a ekumenická shromáždění.

3. Před námi

Sbor

4-8. července 2020 se koná minitábor (velký je 11-18.7.)
15-22. srpna sborová dovolená - chatky na jihu
Sborové shromáždění bude 29.března.
14.4. Ekklésie s Benjaminem Rollem
26.4. Sborový zájezd je domluvený s M. Bánocim (Teplice)
Konfirmace pravděpodobně 31.5. (L.Hofmanová, V. Brynych)
5. června - Noc kostelů
5.9. seniorátní polabská pouť
19.9. GlorietFest

Seniorát:

29.2. setkání kurátorů - Libice
21.3. seniorátní ples - Kutná Hora (počítá se s hojnou účastí kolínského a poděbradského sboru)
17.5. Seniorátní rodinná neděle + instalace seniora – Poděbrady
21.6. Seniorátní zasedání Jeronýmovy jednoty

Církev:

Co by měl vědět každý presbyter (Praha, Jungmannova ul.) – 28. března

4. Sborová pošta

- Seniorátní informace
- Sborová zásilka 
- Zahájení stavebního řízení – vodní dílo (kanalizace) – Choťánky
- Postní sbírka Diakonie na podporu libanonských uprchlíků před válkou bude 29.3. a 10.4.

5. Pastorační informace

Zemřela sestra Eva Vokálová, pohřeb byl 7.2. za vysoké účasti.
27.3. proběhne setkání střední generace
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https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm


6. Hospodářské informace

- byl proveden prořez stromů
- světla kostel - během února budou modernizováno osvětlení v modlitebně
- o prvním březnovém víkendu proběhne malba zdí v modlitebně
- byla zahájena celocírkevní osvětová kampaň na podporu výběru vyšších salárů. Akce připravená 
v ÚCK pod názvem "5% a hlavu vzhůru", je podpořena tištěnými letáky a webovými stránkami.

7. Finanční informace

Plánování rozpočtu - staršovstvo schválilo návrh rozpočtu pro rok 2020, který bude předložen ke 
schválení na sborovém shromáždění 29. března členům sboru.
Staršovstvo schválilo závěry inventarizační komise.
Staršovstvo schválilo dohodu o provedení práce s M. Férem pro r. 2020

8. Různé

 Strategický plán budeme postupně procházet na zasedáních staršovstva. Bude se tvořit i 
strategický plán sboru.…

 Sborový cyklo-výlet po pozemcích sboru proběhne pravděpodobně 1.5.
 Partnerství se zahraniční církví bude projednáno na příštím staršovstvu
 22.2. v 9h proběhne brigáda na vyklizení kostela pro vymalování stěn
 7.3. proběhne jarní brigáda - úklid zahrady, navrácení nábytku do modlitebny
 14.3. bude sál Ekklésia využit k narozeninové oslavě člena sboru
 12-14.6. sborová voda - výlet na sjíždění řeky Berounky (přihlášky u M.Féra)

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: V. Rudajev) 5.3.2020

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 19.2.2020

br. Martin Fér, v.r. br. Vladimír Rudajev, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel, předseda staršovstva účastník schůze zapisovatel
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https://www.ustredicce.cz/data/g/Q/T/Strategicky-plan-CCE-do-roku-2.pdf

