Referat
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 31. maj 2016
Simon Peters kirke kl. 19.00-21.00
Til stede: Henry, Michael, Jørgen, Pia, Elizabeth, Marianne (ref)
Fraværende: Flemming Nissen

Dagsorden

Signatur Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Marianne

Godkendt

2

Godkendelse af referat fra
sidste møde

Michael

Godkendt

3

Ressourcer i TKU-regi

alle

Marianne stopper 8. november…. Vi satser på, at der
viser sig en oplagt afløser, senest efter
menighedsrådsvalget.

Flemming

Budgettet er overskredet mht. gudstjenester i både
2015 og 16. Punktet skal forhøjes til 13.000,- i budget
2017. Overskridelsen skyldes de to store årige
musikgudstjeneste-arrangementer til jul og påske.



4

Nyt medlem fra SP-sogn i
TKU?

Budget

Aktivitetsniveauet er stigende, særligt under hensyn
til flygtningesituationen, så budgettet for 2017 bør
afspejle det. Vi har ikke information om den udmeldte
budgetramme. Men vi bedømmer, at der bør lægges i
alt 20.000,- oveni budgettet i forhold til årets budget –
inkl. lønstigning – altså i alt 631.000,Vi beder Flemming Nissen komme med et udkast til
budget 2017 mandag den 6. juni – og så må vi kikke
på det via mail inden afleveringsfristen 15. juni.

5

Siden sidst
– evaluering af arrangementer

Michael og
Elizabeth

Elizabeth sender sin rapport pr. e-mail til udvalget.
Elizabeth har fået sin gamle computer opdateret, men
den fungerer ikke. Elizabeth snakker med Svend Erik
om det.
Børn fra Munkevænget (7 klasser) tegnede 157
ildtunger til gudstjenesten 2. pinsedag.
Middag på tværs har vokseværk – nu i 7 kirker i
2016.
Elizabeth har fortalt om vores arbejde med flygtninge
om indvandrere rundt i landet. Hun får betalt
transportudgifterne af de der inviterer hende.
Der udarbejdes nyt program for ”Kvinder møder
kvinder” hen over sommeren.
I sprogcafeen opbygges nye venskaber.

6

Kommende arr.

Michael og
Elizabeth

Middag på tværs i Simon Peters kirke den 10. juni.
Der er planlagt en begivenhed hver måned. Det er
tværkirkelige arrangementer i samarbejde med fx

apostolsk kirke.
Udflugt 18. juni – der er stadig pladser.
Planlægningen af Toner på Tværs 24. september er i
fuld gang.
Sommerlejr i Løgumkloster er fuldt booket med 150
mennesker.
Elizabeth deltager i konference om
migrantmenigheder i Middelfart 2.-4. juni.

7

Reformationsjubilæum
2017

Michael

Arrangement på Munkensdam
”Luther og dialog med muslimer”

Michael og Benjamin König vil gerne lave noget
sammen med gymnasierne. Der er en mængde stof
omkring Luther, der kan have interesse for
gymnasiernes religionslærere. Michael mødes med
lærerne efter sommerferien.
Henry gør opmærksom på, at der kunne være
interesse på teknisk/handels gymnasierne (HTX og
HHX) for underviserne i idehistorie.

8

Flygtningearbejdet og
situationen pt.

Elizabeth

– Status

Elsebeth Fisher Nielsen er primus motor i arbejdet.
TKNK (Tværkirkeligt netværk Kolding) samarbejder
omkring flygtninge-venskabsfamilier.
Det er fra TKNK ønsket om flere Middag-på-tværsarrangementer er opstået. Der er hentet inspiration i
Haderslev.
Kolding kommune vil gerne samarbejde med Kolding
Provsti – og der er stor interesse for at få kirkerne på
banen i forhold til udfordringen med flygtninge.
Vi har brug for information fra kommunen fx i forhold
til hvor flygtninge bliver bosat.
Udlændingestyrelsen flytter flygtninge rundt i landet –
tilsyneladende ret vilkårligt. Det er en stor udfordring
for de frivillige i flygtningearbejdet.
Der er ca. 25 venskabsfamilier i øjeblikket.

9

Din tro min tro
– Status

10 PR
– hjemmeside, status

11 Dagsorden til næste møde

Michael og
Jørgen

To nye deltagere fra mosaisk trossamfund. Der ledes
efter endnu en muslim, der kan være vikar, når der er
forfald. Der bliver lavet et ”ryste-sammenarrangement” så man kender hinanden, før man
kommer ud på skolerne. Majbrith er tilbage som
planlægger.

Marianne

Der skal udarbejdes et fælles layout for
brochuremateriale.
Opfølgning på flygtningearbejde.

6. september 2016 kl. 19-21

12 Godkendelse af referat
13 Evt.

.i.a.b

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

