
Nørregade 18C 9800 Hjørring,   51200761 - 24529222,   www.skt-hjoerring.dk 

 
 

 

      Hjørring d. 23.11 2021 
 

Hermed indkaldes til møde og juleafslutning i forretningsudvalget tirsdag d. 7. december kl. 16.00. Mødet foregår 
på Nørregade 18c. 
 
Afbud fra Lisbeth Gaardbo. 

  
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 
2. Godkendelse af sidste mødes referat. Godkendt. 

 
3. SKT siden sidst  

a. Fra Jernkors til trækors - evaluering og ændring. Gode erfaringer m. udvikling af projektet. Martin 
Skov deltager ikke p.g.a. ændringer i præstestilling. 

b. Muslimernes Muhammed og alle de andres.  
c. Landsnetværksmøde 9. nov. i Odense 
d. ”Skiftingen” i Bistrupkirken v. Anette Jahn og Målefortælleteater 
e. Juleprojekter; Engleværksteder (1-2) og Juledugen.  
f. Livets afslutning i Hirtshals.  
g. Modtagelse af det nye Landsnetværksprojekt Monstre på spil.  
h. Nyhedsbrev og julehilsen – skolebesøg.  

 
4. SKT kommende projekter 

a. Dannelsesgruppen.  
b. Salmesangsprojekt med KK´er.  
c. Pilotprojekt på Enestående i Lendum kirke.  
d. Escaperoomkursus.  
e. Auschwitzdagen i Moviehouse. 
f. EE –  Tårs Sognegård og Lendum skole.  
g. Udarbejdelse af ny årsplan.  

 
  

5. Budgettanker 
 

6. Foreslag til datoer for møder i det kommende år;  Forår; 08.03 eller 15.03, Sommer; 31.05 eller 07.06, 
Efterår; 11.10 eller 13.10 Jul; 06.12 eller 13.12. 
(husk Repræsentantskabsmøde i efteråret; 01.11 eller 08.11) 
 

7. Næste møder:  
 
 

8. Evt. 
 

9. Lukket punkt: SKT- ansøgning.  
10. Juleafslutning med spisning 

 
 

Vel mødt 

http://www.skt-hjoerring.dk/
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Anne-Gerda, Winnie og Marianne  
 
 

 
 
 
 
Referat af møde: 
 
Afbud fra Lisbeth Gaardbo. 
 
1. Godkendt 
2. Godkendt 
3. a. Gode erfaringer med udvikling af projektet. Martin Skov deltager ikke p.g.a. ændringer i præstestilling. 

b Kursus m Jakob Skovgaard Petersen. 
c. . Indtægter fra CopyDan til SKT videreføres til landsnetværket. Ny repr. for DK i europæisk netværk for 
kirke og kultur. Teams er platform for digitalt samarbejde, medfører mindre udgift fra 2022. Studietur 2023. 
Nyt projekt: faglig læsning, bibelske tekster for mellemtrin, pris 10.000, hvoraf halvdelen betales i 
indeværende år. 
d. To forestillinger a 120 elever. 
e. Ca. 30 tilmeldte klasser på 15 forskellige skoler. 
f. Forløb i samarb. m. sognepræst i Hirtshals. 
g Udbreder netop nu kendskab til projektet. 
h. Er under omdeling. Nyhedsbrev til menighedsrådene. 
 

4. a. Møde planlagt i januar. 
b Møde planlagt i januar. Ikke afgjort om projekt skal finde sted i lokale kirker eller i Sct. Cath. 
c. Kirkebesøg m fokus på sanser. Afprøves i Lendum k. i januar m en 5. klasse og en 6. klasse. 
d. 17. januar for stiftets konsulenter. 
e. Januar. Endnu ingen tilmeldinger. 
f. Februar. 
g. Gode gengangere og nye projekter. Gerne på skolerne i maj. 
 

5. iab. 
6. Mødedatoer 2022: 15. marts, 31. maj, 13. okt., 6. dec. Repr. 8. nov. kl. 19 i Sindal sognegård 
7. se pkt. 6 
8. iab. 
9. Beslutning: FU fastholder den nuværende stillingskvote. 

 
Begrundelse: Den samlede stillingsmasse blev opgraderet fra 30+22 timer/uge til 37+22 timer/uge ved 
ansættelse af AGT. FU ønsker, at martsmødet afholdes som et strategimøde mhp på at sikre bedst mulig 
udnyttelse af resourcerne.  

10. Tak for hyggeligt samvær og godt arbejde. 
 
 
WNR/ref.  
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