Referat
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 5. september 2017
Simon Peters kirke kl. 16.00 – 18.00
Til stede: Lilly, Elsebeth, Jørn, Michael
Afbud: Henry, Pia
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Budgetopfølgning

Flemming

3

Tilbagemelding fra provstiet Lilly
vedrørende valget til TKU

4

Situationen i DTMT

Michael,
Jørgen

Michael orienterede om situationen, hvor vi nu er
uden jødiske gæstelærere.

5

Drøftelse af perspektiverne
i DTMT 7. nov. På
Munkensdam Gymnasium
uden jødisk deltagelse

Michael

Vi laver plakater og flyers, som medbringes til
provstidag den 1. oktober og uddeles til aftenen
med Robbin Cooker den 10. oktober.

Bilag vedhæftet dagsorden. Det ser fint ud. Vi
kommer til at overskride kontoen for lekture, fordi
vi har Olu Robbin Cooker arrangementet 10.okt.
Kontoen for brunch og sprogcafe, skal sættes op
næste år. Vi har brug for at købe materialer til
sprogcafe og har holdt en aften med mad for
sproglærerne.
Pia og Jørgen har modtaget genvalg for den
næste periode på 4 år. Skønt!

Vi medbringer kaffe, the, frugter og en småkage
fra Simon Peters Kirke til Munkensdam
Gymnasium.
Elzebeth lægger op på facebook Kolding. Opslag
på biblioteker, Munkensdam Gymnasium, Kolding
Gymnasium, pædagogseminariet, Liva m.m

6

Michael
Debatmøde i Hammelev
sognehus arr. Af
stiftsudvalget for Folkekirke
og Religionsmøde

7

Opstart af KIV (Kolding
International Voices)

Michael

Spred nyheden og kom gerne med. Vi kan køre
sammen fra Kolding.

Der mødte 65 op den første aften. 55 kom ind efter
korprøve. Vi ønsker flere internationale korister.
Der er korister fra hele provstiet. Studerende og
mange i 40-erne og 50-erne. Overvældende
opstart.

8

Indvielse af ”Huset” 7.
januar 2018

Michael

Vi indvier ungdomscenteret, som er
gennemrenoveret og blandt andet skal huse
sprogcafe, onsdagsaftener, FDF, KFUM-spejdere,
dåbsreceptioner (som vi har en del af i KIC), og
andre kirkelige handlinger. Vi håber i til knytning til
det tværkulturelle, at huset ikke bare i forhold til
sprogcafeen men i det hele taget vil blive endnu et
aktiv for det tværkulturelle i provstiet.

9

Siden sidst

Elizabeth

Se Elizabeths vedhæftede rapport om arbejdet
siden sidst.
Det var en succes, at vi gav mad til sproglærerne
ved opstart af sæson. Vi skal gøre det hvert år.

10 Rapport fra det
tværkulturelle arbejde

Elizabeth

Elizabeth orienterede om et nyt tiltag den 16.
september i Legeparken om at byde velkommen til
flygtninge i kommunen. Elizabeth deltager med
frivillige.
Se Elizabeths vedhæftede rapport om arbejdet
siden sidst

11 Kommende arrangementer

Elizabeth

Toner På Tværs den 23. september

12 Godkendelse af referat

alle

Godkendt

13 Evt.

alle

Næste møde tirsdag den 28. november kl.16-18.
Vi har fået indbydelse til at deltage i
inspirationsdag den 15. september i Esbjerg.
Jørgen Dahl er blevet 70 år.

