Skolekirketjenesten
Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk
Bestyrelsesmøde
Mandag den 17. juni 2019.
Skolekirkekontoret, Knudsgade 125, Brønderslev.
Til stede: Hanne Larsen, Lene Bak Jensen, Inge Hansen og Pia Uth.
Afbud: Pia Christensen og Jeanette Nymann Geller.
REFERAT
1. Skoleåret 18-19 set fra Skolekirke-medarbejderens stol – inklusiv skolekirkebestyrelsens indtryk af
det forgangne skoleår
Der har været deltagelse på Kulturmødet i samarbejde med øvrige skolekirketjeneste i det nordjyske.
Deltagelse vil ikke blive prioriteret i år. Udarbejdet materialer fra 2018 ligger på hjemmeside.
I efteråret har der været god efterspørgsel med Esbjergevangeliet, teaterforestillinger, workshop om
netetik, etiske oplæg mm. Der har været deltagelse i fagudvalgsmøde i Hjallerup og Dronninglund,
hvilket opleves meget relevant.
I slutningen af 2018 har de været 11 x besøg med Engle som fokus. Fremadrettet justeres tilbuddet og
der bygges engle i Lego.
I 2019 har der været Esbjergevangeliet igen herunder også for specialklasser. Der har været en række
teaterforestillinger herunder om påske, som der også vil blive inviteret til igen i 2020.
Der har været afholdt Via Dolorosa- arrangementer som tidligere.
Der har været rundvisning i kirke.
Der har været samarbejde med biblioteket om forestilling.
Der har været samarbejde med Voergaard Slot og Voer Kirke med fokus på påske.
Pia har deltaget i kursus: ”Æstetisk læring/Forumteater”. Pia og andre kollegaer vil udarbejde
skolematerialer herudfra.
Endelig er der ERFA møder, møde med biskop og landsnetværk med flere, som alle giver gode input til
arbejdet.
Der har ikke været undervisning i forhold til Luther i dette år, men det vil blive udbudt også i det
kommende år.
Der har været en god spredning af besøg på skoler og på forskellige årgange.
Der har været omkring 2500 skoleelever forbi i det seneste skoleår.
Der har været aflagt årsberetning over for menighedsrådene på budgetsamrådet i marts.

2. Regnskab 2018 + Budget 2020
Regnskab 2018 viste en omsætning på kr. 378.694 mod budgetteret kr. 400.000.
Der er afsat kr. 400.000 i 2020.
Regnskab og budget blev godkendt.

3. Hvad skal der ske i skoleåret 19-20?
Jubilæum i Dronninglund i forbindelse med 300-året for Sophie Hedvig begyndte at lave skole i
Dronninglund. Hun havde ønske om, at alle folks børn skulle have mulighed for at komme i skole. Det
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bliver markeret i kommunen inkl. at det vil være muligt, at skolekirketjenesten medvirker.
Pia og de andre skolekirkemedarbejdere er medarrangører og deltager i forbindelse med ”For klog til
tro”, projektdage i september i Folkekirkens Hus i Aalborg for overbygningselever.
Der tilbydes teaterforestillinger.
Der vil ske en præsentation af spil, som f.eks. Ondskab, der kan lejes fra skolekirkekontoret eller der
laves workshop, hvor Pia medvirker.
Nyt landsnetværksprojekt bliver præsenteret i det kommende skoleår: ”Går det hele ad helvede til?”.
Der udbydes en workshop om symboler og mosaik.
Esbjergevangeliet udbydes.
I kommunen arrangeres der Alsang i 2020 i forbindelse med 75 års markering for befrielsen. Der
arbejdes på, at der også bliver et tilbud fra skolekirketjenesten i den forbindelse evt. i samarbejde med
skoler og kulturskole.
Årsplan udkommer i august. Der kommer ikke et fælles årskatalog med andre for det kommende år.
Pia vil afleverer årsplan direkte på skolerne samt via mails mm.

4. Ønsker og visioner, hvad skal Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune arbejde mere
med?

* Samarbejde med andre organisationer f.eks. med Alsang-ideen.
* Ide om koncept i forhold til kirkerundvisning. ”Kirken må gerne vises frem”. Det kunne være
en folder med QR koder. Materialet kunne udarbejdes i et samarbejde med
menighedsrådene, som indsender beskrivelser. Der kunne være en skabelon, hvor
menighedsråd lokalt kan sætte fortællinger mm. ind fra egen kirke. Dermed kan elever – og
andre gå på opdagelse på egen hånd i kirken. Der kunne ligeledes tilbydes et samarbejde med
graver og andre ansatte, der kan stå til rådighed ved rundvisninger.
* Gerne fortsat fokus på tilbud til overbygningen.
* Ide om at der investeres i en stor kasse med Lego. Den kunne lånes ud og bruges i egne
workshop mm.
* Vision om flere ansatte timer til skolekirketjenesten.

5. Evt. og næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 28. januar 2020 kl. 16.00 – 17.30 på skolekirkekontoret.
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