Hjørring den 11/6-2019
Referat af møde i forretningsudvalget tirsdag den 11. juni kl. 16:00 på provstikontoret i Hjørring med
følgende dagsorden:
Tilstede: Hele FU
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt
3. SKT siden sidst
a. Via Dolorosa – mange deltager (knap så mange deltagere som sidste år nok pga ”Aprilfestivalen”,
som faldt i samme uge, godt vejr, og god respons på arrangement).
b. Påskedugen – 3 klasser i Sct. Hans kirke – det fungerer godt i kirkerummet
c. Aprilfestival i Hjørring kommune 31. marts – 7. april – Alle var tilfredse. Alt virkede. Over 600
forestillinger. Der sendes invitation ud til præsterne med bindende tilmelding.
d. Skolebogsmesse i Aarhus 10.-11. april – De fleste jyske SKT var med på en stand.
e. Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj 2019 – SKT bidrog med to aktiviteter: et stjerneløb (”Klima og
Kristendom – har de noget med hinanden at gøre?”) med syv forskellige poster og et symbolspil.
Næste gang kommer det på ”åben skole” i forbindelse med arrangementet.
f. Symbolikassen afprøvet i 5v, Vrå skole 29. maj – nyudviklet spil til 4-8.klasse (vendespillet kan
bruges til indskolingen).
4. SKT kommende projekter
a. Årsplan 2019/2020 – Årsplanen blev uddelt og gennemgået; særligt projektet ”Egnet?”, hvor SKT
har bestilt 20 stk. af spillet. Også henvisning til Aalborg-projektet ”for klog til tro”.
b. Skolebesøg – skolerne er positive
c. Samarbejdsprojekt med VHM om ”Aage Th. Mariegaard” jf bogen ”Fra jernkors til trækors” –
fanget af ekstremister. Udgangspunkt i fortællingen om Aage Mariegaard. Der laves en pixi-udgave
af bogen om Mariegaard.
5. Landsnetværket. Orientering om forslag fra Haderslev stift – to synspunkter: folkekirken skal have en
materialedatabase eller at man forsætter som nu ad hoc.
6. Repræsentantskabsmøde, 29/10-2019 i Hirtshals kirkecenter - ok
7. Budget 2020 – kr. 1.003.000 i 2020. (Husk budget 2021 i feb. 2020)
8. Næste møder: evt. 10/9, repr.skabsmøde 29/10 9. Evt.
10. Personalia. Lukket møde – Søren Bo ønsker at gå fra 4 dage/uge til 3 dage/uge (fra 30 timer til 22 timer).
FU er ikke indstillet på at reducere stillingen.
Referat ved
Thomas Reinholdt Rasmussen
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