AKTIVITETSUDVALGET FOR SKIBINGE OG PRÆSTØ SOGNE
Mødedato: 7 Jan. 2015
Deltagere: Connie, Else, Anette, Hans Poul og HTN
Fraværende: Charlotte (delvist)

–
–
–
–

–

–

Musik og Kirkelige aktiviteter 2015
11.01 Nytårskoncert kl 14.00 i Skibinge Kirke med ”Degne Duo” Pia Dahl,
blokfløjte og Kristian Buhl Mortensen guitar og lut: tovholder Charlotte
Lørdag den 17.01.2015 FUK-Folkekirkens Ungdomskor i Præstø Kirke kl 15.30
Onsdag den 21.01. Orgelkoncert med organist i Vor Frelsers Kirke, Esbjerg Mikkel
Andreassen, i Præstø Kirke kl 19.00, tovholder Charlotte
14/15.03 Nørrevangkirkens ungdomskor i Præstø
Planlagte aktiviteter i 2015
04.02. Foredrag kl. 19.00 med Rørtoft Madsen emne kunstmaleren Niels Larsen
Stevns (Voksenkoret deltager).
22.02. Sognepræst Anette Ejsing vil fortælle lidt om sig selv i et dialogmøde med
Helge Rørtoft Madsen (har telefonisk givet positiv tilsagn HRM taler med AE) og
tilhørende i forlængelse af gudstjesten i Præstø Kirke søndag den 22. kl. 14.00 –
Ungdomskoret medvirker. Info til lokalpressen/annoncering tovholder Charlotte
31.05 Søndagscafé focus på komponisten Carl Nielsenog hans musik med Charlotte
som fortæller og musikalske indslag til Ulla Munchs smukke mezzosopran.
Tovholder Charlotte.
17.05. Foredrag om nye salmer i Kirkehuset v. HJØ. Efter musikgudstjenesten kl
14.00 i Præstø Kirke. Obs.!! falder sammen med ”Fransk Forår i Præstø”, bør
måske flyyes til et andet tidspunkt.
Ideer til aktiviteter 2015
Helle Poulsen præst i Vejlø – foredrag med udgangspunkt i et ”studieophold” i
Jerusalem. Tovholder HJØ
Foredrag om Skibinge sogn og kirke i historisk perspektiv- fortalt af Kai
Christiansen og Hans Christian Thomsen – tovholder HJØ.
Brandaktuelt emne kan være ”Aktiv Døshjælp” måske ”parret”med
Hospicetanken.Ole Hartling, Mickey Gierris og vores lokale Helge Rørtoft-Madsen
kunne være emner til det primære indlæg. HTN har talt med sidstnævnte som er
positivt indstillet på at ”gi' en hånd med”. Evt i samarbejde med Bårse/Beldringe og
Jungshoved/Allerslev. (Charlotte ”researcher”).
Koncert med ”Fangerkoret” i Skibinge eller evt Præstø Kirke i efteråret 2015.
Tovholder Anette og Charlotte
Foredrag med Mette Bluhme Nielsen med baggrund i hendes bog ”Perler på en
snor” som lige er udgivet, foredraget kunne være aktuelt i efteråret el. evt. foråret
2015.
Søndagscafeer – Det er hensigten at vi vil have 2 søndagscafeer i henholdsvis marts/
maj og 2 til efteråret iKirkehuset i Præstø om året.
.Hospicesygejerske Rita Nielsen emnet kunne være ”Døden som livets læremester”
(HTN tager kontakt) HTN. Tidligere forsvarschef Jesper Helsø
(Menighedsrådformand i Ølstykke
”Lørdagshøjskole” i Skibinge og Præstø. F.eks. 3 eftermiddage med foredrag
efterfulgt frokost/kaffe og debat/spørgsmål til foredragsholder. Oplæg, emner,
tidspunkt 2015. Hans Jørgen er tovholder.
”Caminoen” kombineret med en kort eftermiddagsgudstjenest v. Mette Magnusen
kunne finde sted i løbet af 2015. (HJ er tovholder).

–

Flygtninge i Præstø og ”vores rolle” i den sammenhæng, ref kommunalstyrelsen
endnu ingen tilbagemelding fra Udlængestyrelsen. Røde Kors siger Plejehjemmet
fundet velegnet dog småt.

Oversigt over KIRKELIGE/MUSIKALE og LOKALE TRADITIONSDAGE i vore 2 sogne –
tovholder htn
Pressekontakt: Anette Ejsing (assisteret af Charlotte)
Charlotte har korsang tirsdage fra kl 16 til 22 og onsdage fra kl. 13.00 til 17.30
Næste møde i Kirkehuset i Præstø onsdag den 18. februar kl 16.30 hos Hans Poul
12.01.2015-htn
PS.: Husk at sende baggrundsmateriale til AE god tid før kirkefolderen skal sendes ud.

