Referat
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 6. september 2016
Simon Peters kirke kl. 19.00-21.00
Til stede: Jørgen, Pia, Henry, Elizabeth, Michael, Marianne (ref.)
Fraværende: Flemming

Dagsorden

Signatur Referat

1

Godkendelse af
dagsorden

2

Godkendelse af referat fra Michael
sidste møde

3

Ressourcer i TKU-regi


Marianne

Godkendt

Godkendt

alle

Intet nyt – men der er et par gode kandidater i kikkerten.

Gudstjenestekontoen er allerede overskredet med 4254
kr. pga. den store påskekoncert. Den vil overskrides
yderligere pga. udgifter til Advent Carols – selvom
udgiften deles med Simon Peters kirke. Der er taget
højde for disse udgifter i næste års budget.

Nyt medlem fra SP-sogn

4

Budgetopfølgning

Flemming

5

Siden sidst

Michael og Elizabeth er begyndt på en bog-inventarliste, som
efterhånden er lang.
Elizabeth
Mange børn til seneste KIC-gudstjeneste. Derfor er der
god brug for at forstærke børnekirken.
Biblestudy er i gang.
55 mennesker på udflugt til Varde.
Sommerlejr i Løgumkloster i to uger. Det gik godt – med
henholdsvis 80 og 160 deltagere.
Sprogcafe med voksende antal frivillige.
Brunch, kvinder møder kvinder, Middag på Tværs – der
er gang i meget.

– evaluering af arrangementer

6

Kommende arr.

Michael og Toner på Tværs er en kæmpe stor begivenhed – og der
mangles stadig 20 familier til at medbringe mad og
Elizabeth
kage. Men det plejer at lykkes til sidst 
Der skal annonceres i Kolding Ugeavis og Kultunaut –
Elizabeth tjekker i Easybooking.
Der er årsmøde i KIC søndag den 2. oktober, hvor
Church Committy blandt andet suppleres.
4.-6. november er der multietnisk konference i Århus,
hvor Elsebeth fortæller om flygtningearbejdet hos os.
Der er International Christmasparty lørdag den 3.
december. Advent Carols 1. søndag i advent og fælles
gudstjeneste med den danske menighed 1. søndag
efter Helligtrekonger.

7

Reformationsjubilæum
2017
Arrangement på Munkensdam
”Luther og dialog med muslimer”

Michael

Munkensdam gymnasium er desværre alligevel ikke
interesserede i at samarbejde med os om et
arrangement.
Derimod har Kolding Gymnasium henvendt sig til

Nicolai kirke om et reformationsarrangement på
Koldinghus for deres elever alene.
Michael arbejder nu på evt. at få udstillingen ”Abrahams
børn” til Kolding og få nogle arrangementer på benene i
den forbindelse.
Vi skal selvfølgelig overveje hvilke initiativer der er
relevante at arbejde med i vores provsti – fx invitere
imamen for Miriammoskeen i København til debatmøde.

8

Flygtningearbejdet

Elizabeth

– Opfølgning

9

Din tro min tro
– Status

10 PR

Michael og Intet nyt siden sidst. Der er møde med de nye folk i
denne uge. Spændende. 26., 27. oktober og 8. og 9.
Jørgen
februar 2017 er planlagt.
Marianne

–
–

hjemmeside, status
behov for fælles layout af
brochuremateriale

11 Dagsorden til næste møde
22. november 2016 kl. 17-19.
Vi starter med håndmadder

26 danske familier er nu venskabsfamilier. Elsebeth
Fisher-Nielsen lægger et stort arbejde i at organisere
det.
Efter at Vonsild camping og Sommersted ikke længere
huser asylansøgere, er arbejdet rettet mod de, der har
fået asyl og bor i provstiet.
Kræftens bekæmpelse har været og aflevere genbrugslegetøj til flygtninge – og nogle kommer med tøj og
lejetøj. Der er i høj grad brug for hjælp.
Både fra andre kommuner og andre kirker ringer folk og
adviserer os om, at der flytter en flygtning til byen, der
har brug for hjælp.
Elizabeth skal fortælle om arbejdet med flygtninge på
Kolding Kirkehøjskole den 8. oktober.

Flyers ol. skal have et fælles layout, så man kan se at
arrangementerne kommer samme sted fra.
Elizabeth, Michael og Marianne sætter sig sammen og
beslutter hvilken type skabelon der er brug for.
-

Mødekalender 2017
Velkommen til nyt medlem?
Flygtningearbejde
Opfølgning på ”Abrahams børn”
Præsentation af nyt PR materiale/fælles layout.
Gennemgang af vedtægterne (skal vedhæftes
indkaldelsen)
Pyh ha – farvel til Marianne

12 Godkendelse af referat
13 Evt.

mødekalender 2017: Første møde 28/2
Vi skal være opmærksomme på at præsentere det
tværkulturelle arbejde på kommende møder i
provstisammenhæng – blandt andet på budgetsamråd.

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

