In het voorbije jaar 2016 heeft de Liudgerstichten onderstaande activiteiten aan de dag gelegd.
Het houden van een culturele middag te Bellingwolde
Het ondersteunen van het maken van een gedenkboek voor de tiende Grunneger kerkdainst in
Amsterdam.
Het organiseren van een Grunneger kerstnachtdienst in Oostum
Het organiseren van een Grunneger pinkstervesper in Westeremden
Het meewerken aan de dag van de Groninger cultuur in Groningen.
Het voorbereiden van het maken van een nieuw Grunneger bijbelsdagboek
Het opnieuw in het leven roepen van een berijmingscommissie.
Het ondersteunen van een groninger vertaling van de Psalmen vrij van Huub Oosterhuis.
Zaken die steeds gaande zijn en gaande blijven
Het doorlopend in de Groninger taal berijmen door de berijmingscommissie van nieuwe liederen en
deze op de website publiceren.
Het blijven stimuleren en faciliteren van kerkdiensten in de Groninger taal onder anderen door
daarvoor de website ter beschikking te stellen om liederen te kunnen gebruiken, een liturgie te
kunnen samen stellen alsmede de diensten aan te kondigen via de website.
Het stimuleren van het lezen van de Bijbel in de Groninger taal door een bijbelrooster aan te bieden
op de website.
Het twee keer per jaar uitgeven en verspreiden van het blad “Nijsberichten” voor donateurs.
Het onderhouden van contacten met het het Huis van de Groninger Cultuur.
Het onderhouden van contacten met de streektaalfunctionaris mits deze functie wordt
gecontinueerd.
Het onderhouden van contacten met Abeitsgemeinschaft Plattdüütsch in de Kark
Neddersassen/Bremen.
Zaken die we in 2017 willen realiseren
Het in november uit geven van een nieuw bijbelsdagboek 2018 in de groninger taal
Het beschikbaar stellen op de website van een liturgieboek
Het bijhouden van een blog op de website.
Het beschikbaar stellen van een leestrooster op de website.
Het samen zoeken met PABO studenten om een voorlees kinderbijbel voor grootouders te maken
teneinde hen de gelegenheid te geven hun kleinkinderen te kunnen voorlezen.
Het organiseren van een kerstnachtdienst in Oostum
Het houden van een culturele middag, Liudgerfestival in Meeden.

