INDKALDELSE

l
ÅRSMØDE I DET ØKUMENISKE CENTER
Lørdag d. 31. august 2019 KL. 14-16.00.
Hermed indkaldes l årsmøde i Det økumeniske Center på vores oﬃcielle adresse: Diakonhøjskolen i
Århus, Lyseng Alle 15 H i Højbjerg.
Det økumeniske Centers rolle er i dag at sikre de juridiske rammer, der er nødvendige for at
opretholde ska'efritagelse for gaver l arbejdet og al anden kontakt l myndighederne.
Det er især nødvendigt af hensyn l retrætehuset Skovhuset, der siden 1989 har givet mulighed for
midt i en hverdag med masser af udfordringer og gøremål at stoppe op engang imellem og give sig
d l at overveje sit liv med stø'e og inspira on fra den kristne tro.
For at kunne holde priserne for deltagelse så lave som muligt, tager vi med tak imod enhver gave l
arbejdet og sikrer med muligheden for ska'efritagelse, at de rækker så langt som muligt. Det daglige
arbejde i Skovhuset kan man følge på Skovhusets hjemmeside www.retraetehus.dk
Der er også fortsat andre ak viteter med rod i Det økumeniske Center: Den økumeniske
Fredagsfamilie og café-gruppen, der mødes hhv. hver og hver anden uge. Derimod har
Indiensgruppen valgt at stoppe, idet det i længere d har vist sig umuligt at få visum l volontører l
Women Workers Training Centre i Sydindien.
Der l kommer Teologi for Lægfolk, der nu i 50 år har givet mulighed for teologisk undervisning og
fordybelse via sine kurser, der de seneste mange år er foregået på Diakonhøjskolen. Teologi for
Lægfolk har sin egen selvstændige struktur – se nærmere på www.teologi-for-laegfolk.dk.
Årsmødet har som sædvanligt følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning med e7erfølgende debat
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 og fastsæ'else af medlemsbidrag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
5. Indkomne forslag
6. Evt.
Det er gra s at deltage i årsmødet, men vi beder om lmelding (af hensyn l kaﬀen) senest 20.
august l 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 vig ge, for de sikrer at vi kan bevare vores adgang l at modtage
fradragsbereDgede gavebidrag. Det er muligt at øremærke sit bidrag. Bemærk: Man tæller kun med i
myndighedernes vurdering, hvis man stø'er med mindst 200 kr. om året – svarende l Det
økumeniske Centers nuværende vejledende medlemsbidrag.
Medlemsbidrag og/eller gave kan betales via netbank l vores konto i Andelskassen Merkur: reg.nr.
8401 kontonr. 1268962.
PAX et BONUM.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Stoklund
Formand

