Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 8. februar 2017
Simon Peters kirke kl. 18.30-21.00
Til stede: Henry, Jørgen, Elizabeth, Michael
Fraværende: Pia

Dagsorden

Signatur Referat

1

Godkendelse af
dagsorden og valg af
referent

MM

Michael Markussen

2

Velkommen til Lilly
Biswas

Alle

Lilly blev budt velkommen.

3

Budgetopfølgning

Flemming

Flemming var ikke tilstede men havde udfærdiget
regnskab og budgetopfølgning d.d.
Vi skal have styr på, hvornår der er deadline for
indsendelse af budget 2018. Hvad siger Flemming?
Vi beder Flemming om at redegøre for, hvordan han
konterer transport.
Vi forventer, at der bliver brugt 12-15000 kr. på
transport i 2017 som følge af at Elsebeth F Nielsen får
kørsel for hendes store koordineringsarbejde med
venskabsfamilieordningen..
Fremover skal budgetopfølgning sendes ud sammen
med dagsorden.

4

Siden sidst

Michael og Se vedhæftet rapport fra Elizabeth.
Fremover sendes rapporten ud sammen med
Elizabeth
dagsorden en uge før.

– evaluering af arrangementer

Elizabeth redegjorde for de sidste tre års måneders
aktiviteter.
Advent Carols, Christmas Party med iranske musikere.
Julegudstjeneste med nyt tidspunkt kl.11.00. Vi forsøger
igen i år med dette tidlige tidspunkt. Vi skal reklamere
mere i Ugeavisen.
Fælles gudstjeneste H3K-søndag ml. den danske og
internationale menighed.
Jørgen, Michael og Elizabeth og andre fra sprog-cafeen
deltog i arrangement på KUC om ”Forebyggelse og
brobygning i integration” i januar. Fantastisk arr. med
blandt andet Özlem Zekic
Michael og Elizabeth var fire dage i London for at hente
inspiration til religionsdialog og diakoni. Der er kontakt
med henblik på genbesøg fra London.
Der er p.t 13 undervisere i sprogcafeen. Siden
begyndelsen har der været 133 studerende fra 43
lande. Syrien (23), Eritrea (14), Iran 10) leverer flest
studerende.

5

Kommende arr.

Michael og Middag på tværs i Christiansfeld den 24 februar
Elizabeth
Kvinderne internationale bededag den 3. marts i
Christiansfeld med hovedtaler Mette Bock.

Elizabeth er med til at arrangere Kvindernes
internationale kampdag på Godset den 8. marts.
Elizabeth står for at arrangere 10 kvindelige kunstnere,
som skal udstille på biblioteket.

6

Vedtægterne

Michael

Gennemgang (vedhæftet
indkaldelsen)

Sognemedhjælper er blevet rettet til kirke- og
kulturmedarbejder. Dette skal også rettes i kirkebladet.
Det blev drøftet, om vi kan gøre mere for at Elizabeth
får inspiration til arbejdet. Hun er med i F&R på
stiftsplan, Tværkulturelt Center, medlem af Multikulturelt
Forum Kolding kommune. Alle er gode
inspirationssteder.
Vi drøftede, hvem der er den formelle daglige leder for
Elizabeth? Michael spørger i provstiet.
Henry sender, hvad han er faldet over af typografiske
ting.
Elizabeth sender en opdatering af aktiviteter, hvor
blandt andet Din tro Min tro figurerer.
Michael sammenfatter korrekturerne og rev. udgave
sendes med dagsorden næste gang.

7

Reformationsjubilæum
2017

Michael

Der arbejdes videre med Maibritt fra SKIK om at få
installationen Abrahams Børn til Kolding i samarbejde
med Kolding kommune og Kolding bibliotek. Det vil
koste 350.000.
Michael spørger Leif Arfmann i Vejle, hvordan de har
finansieret installationen, som kommer til Vejle i 2017
Vi kunne måske bruge professionelle fundraisere.

Elizabeth

Vi er med, når der holdes møde med nytilkomne
flygtninge i Frivillighuset.

Abrahams børn / debatmøde

8

Flygtningearbejdet
– Opfølgning

Der er d.d. 31 venskabsfamilier i netværket af kirker og
kirkelige organisationer i Kolding. Der holdes to årlige
møder i netværket.
Der er nu middag på tværs i 7 kirker.

9

Din tro min tro
– Status

Michael og Teamet er rundt i disse dage på Folkeskoler i Kolding
med to hold. Der er kommet nye jødiske repræsentanter
Jørgen
(Boaz, Mette og Claus). Eleverne er velforberedte og
interesserede. Vi holder fire årlige undervisnings dage
og kunne holde flere.
Vi vil holde en Din Tro Min Tro den 7. november kl.1921 på et neutralt sted såsom biblioteket, KUC. Elizabeth
spørger om Multikulturelt Forum vil være med til at
indbyde. Hun undersøger samtidig, hvad KUC tager i
leje for deres store sal.

10 PR

Michael

I samarbejde med Marianne er Elizabeth og Michael i
færd med at lave nyt pr. materiale med en tydelig
gennemgående profil. Det er klar i løbet af et par uger.

Alle

14 juni, 5. september, 28. november alle dage kl.16-18

Nyt layout

11 Mødekalender 2017

12 Dagsorden til næste møde Alle

Punkter sendes til Lilly senest den 2. juni.

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

