
Referat af SKT, forretningsudvalgsmøde, 12.10.21. 

Afbud fra Karen-Marie Andersen, Martin Skov, Thomas Reinholdt Rasmussen 

 

1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjes ”For klog til tro” som h.2 

2. Godkendelse af sidste mødes referat: Godkendt 

3. SKT siden sidst: 

a. Kursus i Hobro: For skoletjenester generelt. God dag. Inspiration til at scanne omgivelserne for 

muligheder for undervisning. Forfattertekster, filosofi. Inspiration fra HCA-museet i Odense og 

fra Kunsten, Aalborg (trailer). 

b. EE i Vrå sognegård, Lørslev og Bjergby. Vrå: EE tilgængeligt for alle interesserede. Lørslev: 

Klasserne godt forberedt, gode tilbagemeldinger, alle klassetrin på 2 dage. Bjergby: Resulterede 

i flere bestillinger. 

c. Kontakt til skolerne efter sommerferien. Må opdyrkes igen. Udsendt hilsen til skoler både før 

og efter sommerferien. 

d. Mosesvandring m specialklasse fra Muldbjergskolen. God respons. 

e. Afprøvning af kirkebesøg til projektet Enestående i Nyborg. Kræver 2 konsulenter. Bygget op 

omkring sanseindtryk og børnenes egne overvejelser. I færd m at omsætte det til lokale 

forhold. 

f. Besøg i Sct. Cath. : forskellige klassetrin. Tilpasses elevernes alder. 

g. ”De kristne grundbegreber” afprøvet på 9. årg. i Løkken; tro, kærlighed, tilgivelse, synd, 

barmhjertighed m. fl. Værdilinje.  

h. Religionernes dag, Odense. Religionslærernes forening. Seks oplæg. H2: ”For klog til tro”, 

fantastiske work shops, 9. årg. Fire timer, fire work shops.  

i. Lærerkurser m præsentation af materialer og planlægning. Splinternyt: Monstre på spil. Bog, 

kort m.m. præsenteret, tværfagligt ml. dansk og krd. Introduceres på skolerne (lærerkursus) 

efter efterårsferien. Sorg og livsmod: opgraderet m nye film (død, skilsmisse, sygdom, misbrug, 

fattigdom…) 

j. Læsø, AGT på 3-dages besøg. Lærermøde. Indskolingen i kirken. Mellemtrin på skolen. Ny aftale 

til foråret. 

k. Fra jernkors til trækors. Baggrund og forløb præsenteret. ”Tegnefilm” + lærervejledning 

præsenteret. Eksempler på gennemført forløb 

l. Status på ny hjemmeside. Tilmeldinger via hjemmeside. Instruktionsvideoer på vej 

(selvopdatering), endvidere forventes en udgift på 4000 til 5000 kr./år til mere kompliceret 

vedligehold af hjemmeside. 

m. Dannelsesgruppen. Møde d.d. udskudt. Projektet ligger brak. Vil gerne kunne bruge 

samtalekort på næste repræsentantskabsmøde. Satser på repræsentantskabsmøde efterår 22. 

 

4. Kommende projekter 

a. Landsnetværksmøde 9. nov. i Odense. Fundamentalteologi. AGT med i følgegruppe. 

b. ”Skiftingen” i Bistrupkirken. Fuldt booket. 

c. Juleprojekter. 16 klasser tilmeldt engleværksted. Desuden eksperimenterende engleværksted 

(Lego). Juledugen: en del bookinger. 

 

5. Budget. Indkøbt undervisningsmaterialer. Et par honorarer skal snart betales. 



6. Næste møde 7. dec. kl. 16.  

7. Evt.  

Mere formaliseret samarbejde m. provstiets KK-medarbejdere? Positiv drøftelse. Et årligt møde i 

september foreløbig programsat. Desuden møde i januar vedr. muligt kommende 

salmesangsarrangement. 

Samarbejde m. provstiernes MR i forhold til at kunne søge MR om økonomisk hjælp til transport til 

f.eks. Aalborg. 

Naturmødet forventes at kunne afvikles i maj 22. 
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