PROGRAM FOR MENIGHEDSARBEJDET 2022
ENIGHEDSARBEJDETS ÅRSMØDE 3. MARTS 2021 KL. 19:00
Årsmødet foregår i Vestfløjen i Sct. Johannes Kirke.
Forslag til årsmødet skal sendes skriftligt til formand Henrik Søgaard Kofoed senest 8 dage før.
Mail: henkofoed@gmail.com, Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning, Tlf.: 25444094
Dagsorden:
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetællere
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab v. kassereren
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7 - Evt.
M.v.h. bestyrelsen i Menighedsarbejdet
Sæt X i kalenderen:
Menighedslejr d. 16. – 17. september på Tårnborg
I weekenden 16. - 17. september er det tid for den traditionsrige menighedslejr for Sct. Johannes Kirke. I år
planlægger vi at afholde lejren fra fredag og sluttende lørdag aften.
Udnyt denne fantastiske mulighed for at lære andre i kirken bedre at kende!
Nærmere program følger senere.
M.v.h. Menighedsarbejdet
INVITATION:
FRIVILLIGES FESTAFTEN torsdag d. 2. juni kl. 18
Igen i år med stor glæde sige en stor TAK til alle de mange frivillige ved Sct. Johannes Kirke ved at invitere
til "Frivilliges Festaften" torsdag d. 2. juni kl. 18 i Vestfløjen i kirken.
Du er velkommen hvis du har en opgave ved kirken – lille eller stor.
Tilmelding til aftenen sker til Henrik Søgaard Kofoed enten på mail henkofoed@gmail.com eller på telefon
2544 4094 hverdage efter kl. 17 eller i weekenden. Tilmelding senest mandag d. 23. maj.
M.v.h. Menighedsarbejdet
Sæt X i kalenderen:
Sct. Hans aften d. 23. juni ved kirken
Efter at vi oplevede meget god opbakning til fejringen af Sct. Hans ved kirken sidste år, gentager vi
succesen igen i år.
Nærmere program følger senere.
M.v.h. Menighedsarbejdet
Det nye mødested uden for søndagens gudstjeneste i en mere uformel form, et åbent fællesskab for alle i
kirken, er kommet godt i gang med et til to månedlige tilbagevendende arrangementer i kirken. Er du ny eller
har du kommet i kirken i mange år, er du velkommen!
Det er uformelle aftener med varierende indhold, fra fællessang til moderne rytmer, debataftener, sociale
arrangementer og meget mere. Enkelte aftener vil der være en foredragsholder, ligesom der også vil være
aftener med fokus på fordybelse i den kristne tro.
Johannes-aftener løber af stablen hver 1. og 3. torsdag i måneden med program fra 19.00 – 20.30, hvorefter
der er et lille traktement – og så kan man hygge sig, så længe man vil.
Der er særskilte programfoldere lagt frem i kirken, og du kan se datoerne i kalenderen i kirkebladet.
Indholdet de enkelte aftener kan du se i programfolderen og på kirkens Facebook-side.
M.v.h. Menighedsarbejdet

