Referat
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 9. marts 2016
Simon Peters kirke kl. 19.00-21.00
Til stede: Elizabeth, Jørn, Flemming Nissen, Michael M
Fraværende: Marianne, Henry og Pia

Dagsorden

Signatur Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Marianne

Godkendt

2

Ressourcer i TKU-regi

Marianne

Vi arbejder med at finde en fra Simon Peters Kirke,
som kan afløse Marianne til efteråret.

Flemming

Der er en god økonomi og vi har fået overført
uventede midler fra Integrationsministeriet til ”Din tro
Min tro” fra 2015 på 25.000 kr. til 2016.
Vi har bevilliget en ny bærbar computer til Elizabeth,
som arbejder meget hjemmefra. Svend Erik
(provstimedarbejder) kontaktes for vejledning i køb.
Fil vedhæftet med budget for 2016. Vi har 610.000 kr.
(pristalsreguleret)



3

Nyt medlem fra SP-sogn i
TKU?

Regnskab 2015
-

og opfølgning på podier

4

Midler til ’Din tro min tro’

Flemming

Der er midler til at fortsætte på nuværende niveau
med fire hele dages undervisning på skolerne.

5

Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Christmas Carols og Christmas Party blev afholdt
med stor tilslutning i december.
Kvinder uden kvinder, brunch, sprog cafe kører godt
med voksende tilslutning.
Fælles gudstjeneste med den danske menighed i
januar blev afholdt for anden gang.
I januar og marts har der været afholdt
malerværksted med 40-60 deltagere for flygtninge på
Vonsild camping.
Netværket af flygtningefamilier vokser så vi er ca. 20
danske familier.

– evaluering af arrangementer

6

7

Kommende arr.

Michael og
Elizabeth

Arr. på gymnasiet?

Michael

Arrangement i forbindelse med
vedtagelsen af L62 – gerne i
samarbejde med Kolding

KIC er involveret i fælles 2. pinsedags gudstjeneste i
Simon Peters Kirke
18 juni international ekskursion til Varde
21 personer er d.d. tilmeldt international sommerlejr i
Løgumkloster 4.-8. juli. Vi mangler tre
køkkenmedarbejdere
Toner på tværs 24. september (Michael kontakter
Erik Mayland for deltagelse af Windband) Vi er så
småt i gang med at invitere medvirkende.
6 kirker har nu sagt ja til på skift at afholde middag på
tværs i 2016.
Malerværksted den 27 april i Haderslev i samarbejde
med Else Wive.
Bliver ikke til noget.

Gymnasium?

8

Reformationsjubilæum

Michael

Michael tager kontakt til Benjamin ungdomspræst og
religionslærer på Munkensdam Bodil Pedersen om
muligheden af et arrangement om Luther og dialogen
med muslimer i 2017.

Elizabeth

Se under punkt 5 og 6.

Arrangement på gymnasiet i
forbindelse med
reformationsjubilæet i 2017

9

Flygtningearbejdet og
situationen pt.

Jørgen fortalte, at der skal indrettes boliger til
flygtninge i Hejls på det gl. plejecenter Engbo. Der
forventes indflytning ved årsskiftet. Der er generelt en
meget positiv holdning overfor flygtninge i
lokalsamfundet. Jørgen er opmærksom og vil gå ind i
arbejdet for at integrere flygtningene i
lokalsamfundet.

– Status

10 Din tro min tro
– Status

11 PR
– hjemmeside, status

12 Dagsorden til næste møde

Michael og
Jørgen

Anni og Henrik fra det jødiske samfund stopper p.g.a
sygdom, så vi skal have fundet nye jøder. Henrik vil
gerne hjælpe med dette. Boas er en ung jøde fra
Kbh, som var med for første gang og gerne vil
fortsætte i projektet
Maibritt har været sygemeldt siden 1. dec og vi
mangler hende som koordinator. Michael holder
møde med Maibritt efter påske, når hun er startet på
på SKIK.
Vi skal hurtigst mulig have fastsat en ny mødedato for
et koordinerende møde.
Vi skal have en bagvagt til Kassem og Ibro. Mehran
fra Iran, som er muslim og dansk talende er et godt
bud. Elizabeth har kontaktoplysninger.
Bakkeskolen, Vamdrup skole og Realskolen fik ikke
besøg af en muslim, da Ibro blev syg på dagen, da 2
undervisningsdage i marts, skulle afvikles.
2016/17: Det er godt med to undervisningsdage efter
efterårsferien og først i marts.
Tirsdag er en god mødedag for Jørgen og onsdag
efter 14.

Marianne,

Birthe Jørgensens kommentarer til den nye
hjemmeside om det tværkulturelle:
Vi skal have en særskilt kalender for det
internationale
Vi skal bruge links til uddybende materiale om det, vi
laver
i.a.b

31. maj 2016 kl. 19-21

13 Godkendelse af referat

Udsendt efter mødet, så dette må blive på næste
møde

14 Evt.

.i.a.b

Referatet sendes til kp@koldingprovsti.dk og lægges ud på provstiets hjemmeside

