Møde i forretningsudvalget torsdag den 26. september kl. 16:00 på provstikontoret i Hjørring
Til stede: bestyrelsen med afbud fra Søren Bo Svenden og Martin Skov. Christina Munk Hansen deltog fra
kl.17.00

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt

3. SKT siden sidst
a. Skolebesøg: Godt i gang med. Der mangler kun aftaler med to skoler. Der er gode oplevelser og SKT
tages godt imod. Ca. 25 skoler.
b. Det nye landsnetværksprojekt med Spillet Egnet?, bestillinger generelt og efterspørgsel: God
efterspørgsel.
c. Esbjergevangeliet på Højene skole og på Læsø: Egentlig på Lundergård skolen, men pga. fejl i
lokalebookning måtte det flyttes til Højene skole. Ca. 14 omvisninger. Onsdag d. 4.sep. på Læsø.
Det bør nok koordineres bedre internt på Læsø skole.
d. Religionernes dag: I København med oplæg om ”Himmel og Helvedsforestilinger”. Også med
hensyn til håb. Der blev også præsenteret undervisningsmateriale til mellemtrinet.
e. Skotlandsturen: i september 2019. Landstur mellem skoletjenesterne. F.eks. tur til Glasgow, hvor
der blev fortalt om kirkebilledet i Skotland. Desuden besøg på skotlandske skoler.
f. Naturmødet 2020 i Hirtshals – første planlægningsmøde i dag: Frederikshavn og Brønderslev
provsti er nu også med. SKT står for aktiviter for børn og unge på mødet.

4. Kommende arrangementer i efteråret
a. Dannelsesudvalg og konference i Nyborg: 6.nov. 2019. Lærerforeningen, forældreforeningen og
Skolekirketjenesten. Der findes fire poscast på siden https://www.hvadskalvimedskolen.com/
b. Julen. 12 tilmeldte klasser til engelværkstedet plus sparring med tre lærerteams. Desuden interesse
for juledugen.
c. Auschwitz-dagen arbejdes der også med.

5. Repræsentantskabsmøde 29.10 kl. 19-21
Aftenens forløb:
- Orientering
- Årsplan
- Let anretning
- Spillet Egnet?
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6. Budgetopfølgning: Klar mandag d. 30.sep. 2019
7. Næste møder: juleafslutning onsdag d. 4.dec. kl. 16.00 med efterfølgende afslutning. Onsdag d. 26.feb.
kl.16.00. Onsdag d. 3.juni kl.16.00
8. Evt.: Evt. deltagelse i Alsang d. 4.maj. SKT kan tage kontakt til Hanne Kryger, Sct.Hans. Der kunne evt. lægges
undervisningsmateriale på hjemmesiden: Kaj Munks nytårsprædiken, Den blå Anemone mm.

Mødet slut kl. 17.15
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