Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 28. november 2017
Simon Peters kirke kl. 16.00 – 18.00
Til stede: Pia, Jørgen, Henry, Lilly, Elizabeth, Michael
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt uden tilføjelser

2

Budgetopfølgning

Flemming

Din tro min tro har ændret navn til Tro møder
Tro.(TMT) På baggrund af erfaringerne med de
kommende undervisningsdage i februar 2018, vil
der i samråd med SKIK blive taget stilling til, hvad
der videre skal ske med projektet. Vi har p.t ikke
jødiske gæstelærere. Fordi vi ikke har udgifter til
jødiske gæstelærere men til gengæld forventer et
ekstra TMT på et gymnasium i 2018, ændrer vi
budget 2018 TMT fra kr. 50000 til kr. 45000. Vi
overfører kr. 4000 til sommerlejr og kr. 1000 til
sprogcafe.
KIV koret er en succes med 50 korsangere p.t. Vi
evaluerer til sommer og håber at kunne gøre koret
permanent. Der vil i så fald skulle søges provstiets
budgetsamråd i efteråret om en permanent
ordning for KIV. Med nuværende overskydende
kassebeholdning vil vi kunne finansiere KIV
udgifter i 2018.

3

Siden sidst

Elizabeth
Michael

Se vedhæftet rapport til referatet fra Elizabeth.
Opstart af KIV har været en stor succes. Koret
medvirkede første gang Alle Helgens søndag kl.13
i kirken med dåb og efterfølgende dåbsfest og
deltagelse af seminariestuderende fra den
internationale linje på Haderslev lærerseminarium.
Der er p.t mere end 30 venskabsfamilier
organiseret i det tværkirkelige netværk TKNK, som
faciliteteres af Kolding Provsti repræsenteret ved
Elizabeth P. Olesen og Elzebeth Fischer Nielsen.
Der er planlagt 8 gange Middag på tværs i
forskellige kirker i Kolding i 2018. Lunderskov e
med første gang.
Michael er blevet udnævnt som asylpræst i
Kolding Provsti. Der er led i en ny struktur i

Haderslev stift på asylområdet med Mette Læborg
som koordinator.

4

Afviklet arrangement: At leve Alle
med sorg

Aften med psykolog Olu Robbin Cooker var en
stor succes med 45-50 fremmødte. Der var folk fra
hele provstiet men også Haderslev og
Sønderborg. Der var også flygtninge og
mennesker med muslimsk baggrund.
Arrangementet kan varmt anbefales.

5

Afviklet arrangement: Tro
møder tro

Alle

Det var er et godt fremmøde med mange gode
spørgsmål ikke mindst fra de studerende.
Det ville være godt at få skabt personlige kontakter
på Kolding Gymnasium. Hans Kurt Gade er
formand for Nicolai Kirke og kunne måske være en
mulig kontakt. Andre steder kunne være IBC,
Hansenberg eller Kolding Bibliotek. Michael følger
op

6

Hvordan, er der planlagt Tro Michael
Jørgen
møder tro fremover?

Der er planlagt to hele undervisningsdage den 20.
og 21. februar på Folkeskoler i Kolding

7

Alle
Forslag til kommende
inspirationsaften efterår
2018 –Aktuel dansk
udlændingelovgivning; God
integration ved resource
stærke nydanskere.

Aage Kramp, advokat vil gerne komme til Kolding
og fortælle om den nyeste lovgivning på flygtninge
og indvandrerområdet i Oktober. Vi krydrer
aftenen med to historier fra flygtninge, der har haft
succes med at blive en del af det danske samfund.
Elizabeth kontakter AK og finder 2 flygtninge, som
er gode til at fortælle.

8

Seminardag 2/6 i Simon
Peters Hus

9

Forslag til mødedatoer 2018 Lilly
20/2, 12/6, 4/9,
20/11.Fremtidig mødetid
kl.16.15

Michael

Vi overvejer og sætter pkt. på i februar

20/2, 19/6, 11/9, 20/11

10 PR – hjemmeside - status

Michael

KIV er beskrevet og lagt op. Der er afsendt en
ansøgning fra menighedsrådet i Simon Peters
Kirke om ny software bag hjemmesiderne i såvel
KIC som Simon Peters Kirke. Dette vil give nye
muligheder for PR.

11 Dagsorden til næste møde

Lilly

Send gerne punkter til Lilly 10 dage før møderne.

12 Godkendelse af referat

alle

Dette blev oplæst og godkendt.

13 Evt.

alle

Dagsordenen fungerer fint. Vi takker for kollekt fra
Brændkjær Kirken. Elizabeth og Lilly sender
takkebrev.

Mødet slut 17:35

