INDKALDELSE

til
ÅRSMØDE I DET ØKUMENISKE CENTER
Lørdag d. 2. september 2017 KL. 14-17.00.
Hermed indkaldes til årsmøde i Det økumeniske Center. Det bliver på vores officielle adresse:
Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15 H i Højbjerg.
Det økumeniske Center dækker i dag over nogle få selvstændige aktiviteter, der er bundet sammen af
deres fælles oprindelse og historie.
Det største aktiv er fortsat Skovhuset, vores retrætehus ved Sdr. Vissing, hvor vi nu i 27 år har givet
mulighed for midt i en hverdag med masser af udfordringer og gøremål at stoppe op engang imellem
og give sig tid til at overveje sit liv med støtte og inspiration fra den kristne tro. Det daglige arbejde
kan man følge på Skovhusets (og nu Det økumeniske Centers eneste) hjemmeside
www.retraetehus.dk
Samtidig fortsætter de andre aktiviteter med rod i Det økumeniske Center. Den økumeniske
Fredagsfamilie mødes fortsat ligesom café-gruppen, og Indiensgruppen støtter fortsat Women
Workers Training Centre i Sydindien.
Teologi for Lægfolk giver fortsat mulighed for teologisk undervisning og fordybelse via sine kurser, der
de seneste mange år har foregået på Diakonhøjskolen og løbende udvikles i dialog mellem lærere og
kursister.
I år starter den 50. årgang, og det markerer vi på årsmødet med en ”statusrapport” over Teologi for
Lægfolks betydning for kirkelivet i Danmark – leveret af Johannes Nissen, en af kursets mest erfarne
undervisere.
Derefter følger den ordinære del af årsmødet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning med efterfølgende debat
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016 og fastsættelse af medlemsbidrag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
5. Indkomne forslag
6. Evt.
Det er gratis at deltage i årsmødet, men vi beder om tilmelding (af hensyn til kaffen) senest 20.
august til DØC’s kasserer Mogens Jeppesen, email: romjeppesen@gmail.com
Vi beder om, at medlemsbidrag – hvis ikke man allerede har gjort det – betales inden udgangen af
september. Alle bidrag er vigtige, for de sikrer at vi kan bevare vores adgang til at modtage
fradragsberettigede gavebidrag. Bemærk: Man tæller kun med i myndighedernes vurdering, hvis man
støtter med mindst 200 kr. om året – svarende til Det økumeniske Centers nuværende vejledende
medlemsbidrag.
Medlemsbidrag og/eller gave kan betales via netbank til vores konto i Andelskassen Merkur: reg.nr.
8401 kontonr. 1268962.
PAX et BONUM.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Stoklund
Formand

