TKU 14. Juni 2017
Tilstede: Jørgen Dahl, Pia, Elsebeth, Michael,
Afbud fra Henry L. Pedersen
Ref
Ad 1 godkendt
Ad 2 Budget
Godkendt
Ad 3 Siden sidst
Elizabeth uddybede rapport til udvalget for aktiviteter fra marts-juni.
Denne er vedhæftet.
Ad 4 Kommende arrangementer
Udflugt til Odense den 17. Juni
Sidste brunch før sommerferien 25. Juni
Sidste sprogcafe før sommerferien er 22. Juni
sommerlejre i uge 26 og 27 i Løgumklostre
Ad 5 Inspirationsdag 1. Oktober
Vi forventer at få lejlighed til at fortælle og "udstille" om det
tværkulturelle arbejde. Vi tager stander med for Cebu, plakater,
brochurer, måske billeddias. Vi afventer retningslinier fra
planlægningsudvalget.
Ad 6 Årsrapport
Har fået god modtagelse
Ad 7 Inspirationsaften 10. Oktober 19-21 med Olu Robin-Coker i
Simon Peters Kirke

Tema: At leve med sorg: flygtninges traumer. Reaktioner på flugt og
tab.
Målgruppe: flygtningefamilier, venskabsfam., sprogskole, lærere
Vi beder om tilmelding til Elizabeths mail senest 6. oktober
Pr. Nyhedsmail fra stiftet, plakater til biblioteker og provstiets kirker.
Multikulturlet forums medlemmer er inviteret via Elizabeth
Elizabeth laver pressemeddelelse til aviserne
Vi beder Hanne Mcollin om at sende ud til menighedsplejenetværket.
Harte sogn har 25 sider fire gange om året i samarbejde med
sportsforeninger og fritidsforeninger. Det er oplagt, at vi bruger denne
til eksempelvis 10. okt. Men også Toner på tværs, Christmas Party er
oplagte til omtale i avisen, da flere kommer til aktiviteter i KIC.
Vi har den 10. okt. som pkt. til næste møde
Ad 8 Din tro Min tro
Michael orienterede om et forestående møde i Kbh. 16 juni på Vartov
som reaktion på Kassem Racheds udtalelser til radio 24/7 om
konspirationsteorier.
Ad 9 venskabsfam. Ordningen
Se rapport fra Elizabeth
Ad 10 pr- status
Vi har langt om længe fået matrix til alle vore aktiviteter med logoer
og adresser etc.
Ad 11 næste dagsorden
Noteret af Lilly de sendes til Michael
Pia 25776906 Jørgen 24426488 lilly 29848177 Elizabeth 30450414 M
ichael 22529418 Henry 27432308(?)
Evt.
Der kommer en henvendelse fra Benjamin Kønig. Som noget nyt vil
cafe Kluns holde åben nogle formiddage. Det er oplagt, at vi i KIC

henviser unge til cafeen. Der vil som et nyt tilbud blive
oplæsningsformiddage ved Henriette Bacher Lind.
Unge fra Eritrea kunne måske være interesserede.
Q
Næste møde 5. September kl.16-18

