Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 22. november 2016
Simon Peters kirke kl. 17.00-19.00
Til stede: Pia, Flemming, Jørgen, Michael, Elizabeth, Marianne (ref.)
Fraværende: Henry

Dagsorden

Signatur Referat

1

Godkendelse af
dagsorden

Marianne

Godkendt

2

Velkommen til nyt
medlem?

alle

Den nye repræsentant vælges på menighedsrådsmødet
1. december
Der blev sagt smukt farvel til Marianne med en
overdådighed af mad og kage (tak Elizabeth!) og dejlige
blomster og lys-gave  Marianne takker for 11 gode år i
arbejdet.
Der er luft i budgettet til at TKU dækker hele udgiften til
Advent Carols. Der følges op på enkelte udgifter der
endnu ikke er betalt – og kollektbeløb (ca. 4.000,- kr.),
der skal trækkes fra – men der tegner sig et billede af et
overskud på måske 80.000 kr. Det overvejes om der
skal arrangere en tur for frivillige tilknyttet KIC/TKU i
forbindelse med Tyske Kirkedage i Berlin i 2017. I den
forbindelse ville vi gerne kunne overføre en del af
beløbet (fx 25.000 kr.) som tilskud til egenbetaling.

– og farvel til Marianne

3

Budgetopfølgning

Flemming

4

Siden sidst

Michael og I sprogcafeen er der 8-10 frivillige medarbejdere og 1218 deltagere ugentligt.
Elizabeth
Veloverstået General Assembly.
Mange besøger Elizabeth på kontoret for hjælp vedr.
attester, jobs, tøj, referencer og forbøn.
Venligboernes facebookprofil bruges til at reklamere for
bl.a. sprogcafe.
Elizabeth sender rapport pr. e-mail.

– evaluering af arrangementer

5

Kommende arr.

Michael og Kvinder møder Kvinder planlægges også næste år.
Middag på Tværs er under planlægning for 2017.
Elizabeth
Pilgrimsvandringer kan blive et nyt tiltag.
Studietur til London arrangeret af stiftsudvalget for
folkekirke og religionsmøde i januar hvor både Michael
og Elizabeth deltager.
Der er mange aktiviteter i december måned.

6

Vedtægterne

Michael

Punktet tages op i det nye år, og kommissoriet fra 2013
tilrettes bl.a. de faktiske forhold vedrørende regnskabets
tilknytning/manglende tilknytning til Simon Peters kirkes
regnskab. (Flemming Nissen kommer med udkast til
formuleringer)

Michael

Muligheden for at få installationen Abrahams børn til
byen i anledning af jubilæet er stadig i
undersøgelsesfasen. Majbritt H fra SKIK har følere ude
hos Kolding Kommune.

Elizabeth

Når Kolding Kommune holder velkomstmøde for
nyankomne flygtninge, har vi lov til at deltage – og vi er
også repræsenteret i Dansk Flygtningehjælps mappe

Gennemgang (vedhæftet
indkaldelsen)

7

Reformationsjubilæum
2017
Abrahams børn / debatmøde

8

Flygtningearbejdet
– Opfølgning

med tilbud til flygtninge.
Der er nu 29 flygtningevenskabsfamilier.
TKNK (Tværkirkeligt netværk Kolding) mødtes 14.
november for at udveksle erfaringer og evaluere mht.
flygtningevenskabsfamilier.
I 2017 er der 8-9 kirker med til middag på tværs.

9

Din tro min tro
– Status

10 PR

Michael og Der er kommet to nye jødiske repræsentanter med, og
det går rigtigt godt. Hele skoleåret er allerede booket –
Jørgen
så succesen fortsætter!
Marianne

Det nye layout udarbejdes i januar.

Nyt layout
Punktet udsættes

11 Præsentation af TKU
– på budgetsamråd og i andre
provstisammenhænge

12 Mødekalender 2017

alle

13 Dagsorden til næste møde alle
28. februar 2017

Mødekalender organiseres via e-mail – Michael har
serveretten 







Reformationsfejring
PR
Præsentation af TKU i provstisammenhæng
Tyske kirkedage
TKU’s kommissorium
Flygtninge

14 Godkendelse af referat
15 Evt.
Referatet sendes til kp@koldingprovsti.dk og lægges ud på provstiets hjemmeside

