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    Hjørring d. 23.11 2022 

 
Hermed indkaldes til møde og juleafslutning i forretningsudvalget tirsdag d. 6. december kl. 16.00.  
Mødet foregår på Nørregade 18c. 
 
Afbud: Christina Munk Hansen, Karen Marie Andersen og Winnie Rischel 
Referat: NCSL 

  
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 

 
Godkendt 
 

3. SKT siden sidst  
a. Møde hos Biskoppen 13. okt. : 

- 2 gange om året. Biskoppen bakker op om det og vil orientere menighedsrådene om det.  
- Stiftsrådet kan ansøges om fælles projekter 
- Svært med kontakten med de større skoler, da lærerne er meget pressede. Det prioriteres ikke 

så meget. Idé: Der skal laves aftale i forvejen med en lærer, som kan koordinere et møde med 
sine kollegere. Lærerkontakten skal bevares og styrke: relationsarbejde. 

b. Læsø Skole i oktober. 
- AGT på besøg i Uge 43 
- Legoværksted 
- Udskolingen arbejdede: samtaleøvelser om kristne grundbegreber 
- Jesus og Lyngvild 
- Luthertæppet 

 
c. Enestående – kirkebesøg. 

- Desværre kun en klasse har udvist interesse for det. 
- Der er skrevet en novelle, som de arbejder videre med på skolen, her indgår fortællingen om 

apostlen Peter også i det videre arbejde på skolen 
 

d. 100 % Fremmed på Muldbjergsskolen. 
- Hele 8. årgang. To klasser ad gangen. En flygtning fra Afganistan fortalte sin historie og om leve 

i et nyt land. Der fortaltes om FN´s flygtningeprogram og hvordan det har udviklet sig. 
- Eleverne var meget interesseret i det. 
 

e. Samarbejdsprojekt med Hjørring Kunstmuseum – foreløbig plan. 
- Haft møde med Kirsten om projekt om kunsten på P Nørkjærsplads 
- Gå på opdagelse om de religioner, myter som kunstværkerne repræsentanter 
- Til sidst skal børnene skabe et kunstværk på museet 

 
f. Samarbejde med UCN 

- Begge konsulenter har været på UCN på religionsholdene og haft besøg af hold, der fik 
undervisning om Sankt Catharinæ Kirke 
  

 
g. Landsnetværksmøde 8. nov. i Odense 
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- Monster-projektet: gode tilbagemeldninger 
- Det nye landsprojekt: bibelsyn.  
- Berlin fra 5.6 til 9.6 
-   

h. Juleprojekter; Engleværksteder (1-2) og Juledugen 
- 25 klasser er tilmeldt engleværksted 

Bibelsk oplæg og derpå bygger de engle i lego eller laver engle i finér. 
- 12 klasser er tilmeldt Juledugen: ting de skal sanse og høre om, synge salmer 
 

i. Nyhedsbrev og julehilsen – skolebesøg  
- Småkager til lærerværelset 

 
 

4. SKT kommende projekter 
a. Escaperoom – Paulus 

- Tekst om Pauli liv, romerriget, tiden og andet arbejder de med på forhånd 
- Derpå kommer de i kirke, de hører lydfil, hvor Paulus fortæller om sit liv. 

 
b. Auschwitzdagen i Moviehouse 

 
c. EE –  Tårs Skole og Sognegården Hjørring 

 
- Esbjergevangeliet  

d. Udarbejdelse af ny årsplan påbegyndes.Bl.a.:  
- Annette Jahn skal med ny forestilling om Josef 
- Salmesangsprojekt ved pinsetid 
- Skråt Gud: Om gudsbegreber og lave skulpturer af skråt 
- Hvad skal vi med religion? Til udskolingen 
- Jim Lyngvild, skal måske neddrosles 

 
5. Budgettanker 

- Ønsker at videreføre ikke brugte midler på 43.000 kr. til honoraer 
- AGT undersøger om der stadig er afsat midler til studietur 

 
6. Dagsorden til Repræsentantskabsmødet d. 17. januar 2023. 

Er der ønsker fra FU til denne dagsorden? 
 

7. Foreslag til datoer for møder i det kommende år;  28. feb. (2. marts), 30. maj (1. juni), 24. okt. (12.  okt.) og 
5. dec. (7. dec.) 
 
Godkendte datoer 
 

8. Næste møde: 28.2 
 

9. Evt. 
 

10. Juleafslutning med spisning 
 

 
Vel mødt 

Niels Christian, Marianne og Anne-Gerda 
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