Forretningsudvalgsmøde d. 10.marts kl.16.30 via TEAMS.

Tilstede: Marianne Nielsen, Anne-Gerda Tvilling, Winnie Rischel, Thomas Reinholdt Rasmussen (ref.), Karen
Margrethe Andersen, Christina Munk Hansen
Fraværende med afbud: Martin Skov, Iben Aldal.
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af sidste mødes referat - godkendt
3. SKT siden sidst
a. Udarbejdelse af ny årsplan – Coronaen har skarpt god ro til at lave ny årsplan ☺ Det går godt
selvom det kører online, med et godt team-samarbejde. Årsplanen blev præsenteret. Planen
trykkes hos et trykkeri i Sæby for en god pris.
b. Helgi Daner projekt med Josefine Ottesen – Projekt om romanen, der er blevet skrevet i en
særudgave til kirketjenesten samt en undervisningsvejledning. Til mellemtrinnet.
c. Planlægning af ny hjemmeside – Der arbejdes med ny brugervenlig side, hvor der er lette adgange
til materialet. Håbet er ny hjemmeside fra august 2021.
d. Møde i Dannelsesgruppen. – Det har ikke kunnet lade sig gøre at mødes. Men der er udarbejdet et
kommisorium for gruppen (historik og formål).
e. Landsnetværksmøde online – orientering og bidrag til arbejdet. ”Monster-projektet” er ved at
være færdig og er klar efter efteråresferien. – Fire projekter: Vendepunkter i kristendommens
hisorie, for klog til tro, byg en kirke (tværfagligt med matematik), fundamentalteologi – hvordan
tale om Gud i det 21. årh.? Man arbejder videre med fundamentalteologi – der nedsættes en
arbejdesgruppe (projektet er til mellemtrinnet).
f. Arbejdet med kommende projekter og ideer til nye – Mosevandring, udenfor en klasse ad gangen –
forhåbentlig i løbet af foråret. Desuden et undervisningsforløb i de kristne grundbegreber (17 i alt)
– mellemskole og udskoling. Flonellografen er klar til afprøvning.
g. Forskellige Online undervisningstilbud samlet på hjemmeside i samarbejde med Stiftgruppen – bl.a.
løb i woop.
h. SKT Facebook – ved at løbe den i gang. Facebook og den nye hjemmeside vil komme til at hænge
sammen.
i. Læst og lyttet – forskellige bøger, bl.a. ”Herredømmet” af Tom Holland
j. Aflyste arrangementer – Esbjerg-evangeliet er flyttet til uge 17, og Skallerup friskole i uge 18-19.
(Se nedenfor pkt. b)

4. SKT kommende projekter
a. Woop løb erstatter Via Dolorosa – VD er aflyst men forsøgt flyttet til woop.
b. EE er flyttet til uge 17, 18 og 19
c. Teaterforestilling Skiftingen med Anette Jahn flyttet til 20. maj i år (Bistrup kirke)
d. I Al Evighed flyttet til februar 2022
e. Teaterforestilling til indskoling – teamer som sorg og livsmod
f. Mosesvandring og Kristne Grundbegreber på den nye årsplan g. Enestående et projekt fra kollegaer i Landsnetværket – status: udskudt til august. Hos SKT-Hjørring
jan-feb-marts 2022. Det er et projekt, der kræver konsulenternes tilstedeværelse
h. Løgumkloster i april? – det bliver også online – 2 dage.
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i.

Repræsentantsskab – få tilbagemeldinger fra menighedsrådene – der udsendes reminder til
menighedsrådene umiddelbart efter påske.

5. Budgettanker – de overførte kr. 25.000 bruges til hjemmeside. Der flyttes internt en del på posteringer.
Provstiudvalget skal have budgetbidrag pr. 15.juni og dette skal være godkendt af FU inden da
6. Næste møder: 1.juni kl.16.00 7. Evt. Marianne og Anne-Gerda takket for godt arbejde under vanskelige forhold. Der skal holdes fokus på
både indskoling, mellemtrin og udskoling.
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