AKTIVITETSUDVALGET FOR SKIBINGE OG PRÆSTØ SOGNE
Mødedato: 24. Februar 2015
Deltagere: Connie, Else, Anette, Hans Poul og HTN
Fraværende: Charlotte
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–

–
–

–
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Musik og Kirkelige aktiviteter 2015
11.03 ”Carl Nielsen i øjenhøjde” i Kirkehuset i Præstø kl. 19.00 Charlotte og
Ulla Munch synger, spiller og fortæller på den sædvanlige facinerede facon sammen
vores eget Voksenkor.
15.03 Nørrevangkirkens ungdomskor synger i Præstø Kirke sammen med Sct
Mikkels Kirkes Børne- og Ungdomskor og vores eget Ungdomskor i forbindelse
med Højmesen kl 10.30
22. 04 Koncert i Skibinge Kirke kl 19.00 med operasanger Torleif Steinstø og
guitarist Jörgen Berg
31.05 Forårskoncert i Præstø Kirke kl 16.00 med elever fra Vordingborg
Musikskole og vores Børne- og Ungdomskor
Planlagte aktiviteter i 2015
17.05. Foredrag om nye salmer i Kirkehuset v. HJØ. Efter musikgudstjenesten kl
14.00 i Præstø Kirke bliver flyttet til et andet tidspunkt p.g.a. af sammenfald med
”Fransk Forår i Præstø”
Foråret 2015 – Foredrag af Anette Ejsing i Skibinge Kirkehus (må af praktiske
årsager evt flyttes til efteråret) – honorar kr. 3.500 + kørsel
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.
Koncert med ”Fangerkoret” i Præstø Kirke i efteråret 2015. Tovholder Anette og
Charlotte
”Døden som livets læremester” v. Hospicesygeplejerske Rita Nielsen kan fortælle
om hospicefilosofien bl.a. med baggrund i 20 års erfaring. Honorar kr. 4.000,- +
kørsel. Evt i samarbejde med Bårse/Beldringe/Allerslev.
Foredrag om Toscana kobineret med et par smagsprøver af områdets delikate
vine v. italieneren Christina Tipo Hansen (som taler dansk)
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.
Tidligere forsvarschef Jesper Helsø
(Menighedsrådformand i Ølstykke)
Emne: Siden 1948 har 125.000 danske frivillige taget ud i konflikt og
katastrofeområder, baggrund, efterfølgende problemer, krigens væsen m.v.Kan
tidligst finde sted i foråret 2015 – honorar kr. 3.000,- + kørsel
Præster får for lidt respons på deres prædiker!! ?? Vores tidligere sognepræst
Marianne Gaarden kan med baggrund i en ph.d. om prædiken fortælle os hvordan
menighed og præst kan udvikle prædikerne.
”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 15. april kl 16.30
´28.02. 2015 - htn
PS.: Tak til Hans Poul og Nina for et overdådigt traktement i forbindelse med det seneste
møde

