Január
14.1. – Stretnutie primátora a viceprimátorov Nitry so zástupcami cirkví
15.1. – prvé zasadnutie zborového presbyterstva
20.1. – 1.večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, bohoslužba a pohostenie u nás
22.1. – 2.večer Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, bohoslužba a pohostenie na Klokočine
23.1. – ekumenické stretnutie mládeže na Klokočine
29.1. – výročné zasadnutie zborového presbyterstva za r.2008
Február
3.2. – videofilm a diskusný večer s cestovateľom Františkom Kelem „Po stopách vedeckých ciest
M.R.Štefánika“ v našom kostole
6.2. – ekumenické stretnutie mládeže v našom kostole
15.2. – výročný konvent za r.2008
26.2. – obdržanie dotácie mesta Nitra na organ (16.600,-€)
- zaplatenie DPH za organ (28.824,- €), po zložitom zisťovaní, či je možné DPH odpustiť
28.2. – koncert nášho spevokolu v Kronachu, Bavorsko
Marec
1.3. – vystúpenie nášho spevokolu na Službách Božích v Kronachu (kázal gen.biskup Miloš Klátik)
2.3. – zaslanie žiadosti o finančnú podporu na stavbu organu fondu Hoffnung fur Osteuropa
5.3. – Vlastimil Synak sa vzdal funkcie zborového dozorcu
10.3. – podpis zmluvy o budúcej zmluve s firmou Chrome na odkúpenie pozemku na Šindolke za cenu
106.220,- €, obdržanie zálohy 29.000,- €
13.3. – Literárny klub Janka Jesenského v Dome Matice slovenskej, beseda s autormi knihy „Z prednej strany
mreží“ Zuzanou Antalovou a Miroslavom Klobúčnikom, knihu predstavil Ivan Eľko
16.-17.3. – zaslanie 270 zásielok do domácností s prosbou o poukázanie 2% z daní na Občianske združenie
Pavla Valáška
21.3. – udeľovanie cien „Sebastian“ za rozvoj diela J.S.Bacha, slávnostný večer v našom kostole
23.3. – návšteva členov „Y-klubu“ z Dánska v našom kostole
- začiatok 7 dňového Vysokoškolského modlitebného týždňa
24.3. – evanjelický modlitebný večer u Sv.Medarda
26.3. – návšteva farára Jaroslava Javorníka z Hajdušice v našom kostole, odovzdanie daru pre deti z Hajdušice
29.3. – začiatok 8 dňovej satelitnej evanjelizácie ProChrist v našom kostole
30.3. – ukončenie Vysokoškolského modlitebného týždňa
Apríl
2.4. – nominácie do funkcie zborového dozorcu: Ján Huba, Ľudmila Mižíčková, Tibor Mesároš, Dušan
Novotný, Milan Zmeko. Kandidačné presbyterstvo má vybrať dvoch z nich.
4.4. – seniorálny konvent za r.2008 v Zlatých Moravciach
5.4. – Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Pavla Valáška
6.4. – ukončenie satelitnej evanjelizácie ProChrist
12.4. – poďakovanie zboru bývalému zborovému dozorcovi Vlastimilovi Synakovi
17.4. - Konfitábor 2009 Jabloňovce
19.4. – koncert nášho spevokolu na Klokočine
26.4. – Služby Božie s piesňami mládeže, obedom a popoludním pre mládež
- začiatok festivalu Ars Organi 2009 u Piaristov (náš cirkevný zbor bol hlavný organizátor)
30.4. – príchod Gene Ryana a deviatich hostí z Floridy, uvítací večierok, program v Nitre a v Jabloňovciach
Máj
3.5. – Služby Božie s hosťami z Floridy
4.5. – odchod hostí z Floridy domov
5.5. - evanjelický modlitebný večer u Sv.Medarda
6.5. – kandidačné zasadnutie presbyterstva (predsedal konsenior Ján Jančo), kandidovanie Jána Hubu a Tibora
Mesároša do volieb za zborového dozorcu, Ivana Eľku za zborového farára a Vlastimila Synaka za presbytera
10.5. – festival spevokolov DNS, Nesvady, vystúpenie nášho spevokolu
14.5. – skúška konfirmadov

17.5. – slávnostná konfirmácia siedmych konfirmandov (Kristína Domaníková, Jakub Huba, Katarína
Kertészová, Anton Kocour, Tomáš Mesároš, Dominika Sýkorová, Lucia Zelková)
20.5. – návšteva chát na Látkach a v Braväcove, príprava táborov
23.5. – dištriktuálny konvent za r.2008 v našom kostole
- seniorálne stretnutie dorastu v Nových Sadoch, účasť našich dorastencov a mládeže
24.5. – volebný konvent, voľba farára a zborového dozorcu (predsedal a kázal konsenior DNS Ján Jančo)
26.5. - evanjelický modlitebný večer u Sv.Medarda
30.5. – príchod 18 mladých Nemcov v rámci programu Orientierungsjahr, ubytovanie v kostole
31.5. – 9.výročie posvätenia chrámu, vystúpenie hostí z Nemecka na Sl.Božích
Jún
1.6. – hostia z Nemecka vyučujú nemčinu na Párovskom a Kalazánskom gymnáziu, večer ich odchod do
Jabloňoviec, misijný a pracovný program v senioráte
4.6. – príchod spevokolu z Kronachu (43 osôb)
5.6. – misijný program našich vedúcich Detskej besiedky pre deti z Krízového centra na Krčméryho ulici
6.6. – program spevokolu z Kronachu v Nitre
- koncert spevokolu z Kronachu v našom kostole, spoločný večierok spevokolov m
7.6. – vystúpenie spevokolu z Kronachu v našom kostole, kázal farár Reinhard Kube
- Veselé popoludnie pre deti v Brezovom hájiku
- výsledok volebného konventu nadobudol právnu platnosť
10.6. – Literárny klub Janka Jesenského v divadle s hosťom reverendom Dušanom Tóthom z Toronta,
predstavil
ho Ivan Eľko
12.6. – zastávka mladých Nemcov pri ceste z Jabloňoviec do Nemecka, rozlúčka v našom kostole
14.6. – seniorálne stretnutie žien v Devičanoch, účasť našich žien
17.6. – školenie účtovníkov DNS v našom kostole
21.6. – Služby Božie pre najstarších s Večerou Pánovou a posedením
- návšteva hrobu Zuzany Karlikovej, položenie venca a spomienka
28.6. – slávnostný úvod novozvoleného zborového dozorcu Jána Hubu, sľub farára Ivana Eľku a presbytera
Vlastimila Synaka, kázal a uviedol ich emeritný biskup Július Filo
29.6. – poďakovanie zboru farárovi po desaťročnej službe
Júl
1.-6.7. – detský tábor na Látkach
5.7. – zájazd cirkevníkov na Služby Božie na hrade Branč
6.- 13.7. – tábor mládeže v Braväcove
8.7. – organový koncert anglického organistu
August
1.8. – návšteva cirkevníkov z Podlužian v našom kostole
29.8. – autobusový zájazd cirkevníkov na výstup evanjelikov na Sitno
31.8. – Občianske združenie Pavla Valáška obdržalo v r.2009 cez 2% z daní dovedna 10.238,- €
September
4.9. – Kostolfest, mládežnícka noc v kostole
6.9. – začiatok školského roku 2009 / 2010, vyslanie dobrovoľných spolupracovníkov do misijnej služby
v zbore
10.9. – stretnutie členov zboru, poďakovanie bývalým predstaviteľom zboru Pavlovi Stehlovi a Milanovi
Halákovi novým zbor.dozorcom Jánom Hubom, prvé zasadnutie presbyterstva s novým zborovým dozorcom
16.9.- zborová brigáda v kostole
18.9. – zápis nového ročníka konfirmandov
19.9. – zájazd cirkevníkov na 1.seniorálny deň DNS v Jabloňovciach
29.9. – Ministerstvo dopravy vydáva definitívne zamietavé stanovisko k žiadosti o výstavbu prístupovej
komunikácie na pozemok na Šindolke. Kúpa pozemku je tým pre záujemcu bezpredmetná.
30.9. – vypršal termín na uzavretie kúpnej zmluvy s firmou Chrome na odkúpenie pozemku na Šindolke,
podpis zmluvy sa neuskutočnil.

HFO 13.538,-€
Slavo Prablesk v Naperville
Október
2.-4.10. – mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach
6.10.- prvé stretnutie klubu dievčat Tabita
7.10. – prvé stretnutie skupinky mladých mamičiek
9.10. – Národná diaľničná spoločnosť zaslala návrh zmluvy na odkúpenie pozemku na Šindolke a návrh
zmluvy o prenájme tohto pozemku. Predsedníctvo zboru ich podpisuje (191.371,- € predaj, 38.807,- €
prenájom).
10.-11.10. – jesenný zájazd žien „Novohrad 2009“
11.10. – Tekviciáda
15.10. – podpis dohody o ukončení zmluvného pomeru s firmou Chrome, nutnosť vrátiť do 30 dní 29.000,- €
16.10. – príchod 11 hostí zo Sázavy, uvítací večer
18.10. – Služby Božie s hosťami zo Sázavy, kázal farár Peter Gallus
- zbierka na pomoc hladujúcim na Haiti
24.10. – vystúpenie nášho spevokolu na festivale v Topoľčanoch
25.10. – Šarkaniáda
26.10. – koncert detského speváckeho súboru „Dúha“ v našom kostole
30.10. – návšteva delegácie nemeckých farárov v našom kostole
November
7.11. – sobotný deň pre dievčatá „Zo siroty kráľovná“, pripravil dievčenský klub Tabita
12.11. – farárska schôdza v Nitre, prednášal Daniel Majling
13.11. – odhalenie pamätnej tabule pri 20.výročí Nežnej revolúcie na pešej zóne, prejav farára
- vrátenie zálohy 29.000,- € firme Chrome
20.11. – konferencia „Pietne miesta“ na Fakulte Záhradníctva a krajinného inžinierstva SPÚ, prednáška farára
21.11. – konferencia presbyterov DNS v Komárne, účasť našich presbyterov
29.11. - Služby Božie pre najstarších s Večerou Pánovou a posedením
- narodenie Elišky Šoltésovej
- poďakovanie Miroslave Šubovej za službu upratovania kostola

December
3.12. – posledné zasadnutie presbyterstva v roku, kapustnica
5.12. – seniorálne stretnutie mládeže v Nitre, účasť našich mládežníkov
- pohreb Marty Durišovej r.Šimkovej, najstaršej členky zboru (98 ½ r.)
6.12. – organový koncert Márie Plšekovej (1.výročie posvätenia organu)
- Magdaléna Šeboková sa ujala služby upratovania kostola
9.12. – benefičný koncert Zväzu zdravotne postihnutých nitrianskeho kraja v našom kostole
11.12. – spevácky koncert súboru Technik – Akademik
13.12. – Služby Božie s piesňami mládeže, obedom a poobedím pre mládež
- organový koncert Stanislava Šurina (1.výročie posvätenia organu)
16.12. – Národná diaľničná spoločnosť poslala nájomné za užívanie pozemku na Šindolke vo výške 38.807,- €
17.12. – cirkevný zbor vracia súkromné pôžičky, ktoré v priebehu roka potreboval na financovanie stavby
organu
18.12. – Vianočný večierok mládeže
19.12. – Adventné poobedie pre deti
20.12. – oznámenie zboru, že nový organ je definitívne zaplatený
- koncert speváckeho súboru Nitria
22.12. – spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka v kostole a príprava balíčkov pre deti

