Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 24. april 2018
Simon Peters kirke kl. 16.15 – 18.00
Til stede: Lilly, Jørgen, Michael, Flemming, Elizabeth
Afbud:
Uden afbud: Henry og Pia
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt

2

Budgetopfølgning

Flemming

Vi har besluttet at lave Toner på Tværs i lige år og
som noget nyt FNs Interfaith Harmony Week i
ulige år.
Kolding International Voices (KIV) er som noget
nyt budgetsat til kr.60.000. KIV deltager fast ved
påskegudstjeneste og Toner på tværs. Dette
sparer os for betaling af eksterne kor.

3

Siden sidst

Elizabeth
Michael

Elizabeth har sendt rapport om aktiviteter siden
sidst og kommende aktiviteter. Rapporten er
vedhæftet referatet. Rapporten blev gennemgået
af Elizabeth.
Vi har sendt svar på høring om de nye vedtægter
for multikulturelt forum. Vi kan ikke anbefale, at
store organisationer som Kolding Provsti fremover
er bundet af at deltage med en kvinde og en
mand, hvoraf den ene skal være under 30 år.
Michael fortalte bl.a. om sit arbejde i netværket af
migrantpræster, som er et nyt arbejdsfelt med
Mette Læborg som stiftets koordinator.

4

TMT: Tro møder tro

Jørgen
Michael

Vi er med succes startet op igen efter at have holdt
pause i efteråret. Det har givet mere tid til
fordybelse, at vi nu er to og ikke tre
oplægsholdere. Arrangementet skiftede navn i
efteråret til: Tro møder tro.

5

Michael
KIV
Kolding international voices Elizabeth

KIV er en succes med 50-55 sangere i alle aldre
og fra hele provstiet. Der er p.t. 8 forskellige
nationaliteter repræsenteret. Vi har fokus på at få
flere studerende og gerne 10-15 nationaliteter
repræsenteret. Koret har medvirket ved fælles
gudstjeneste i januar og indvielse af Simon Peters
Hus, natkirke i april. Det er planlagt, at koret skal
synge til Sankt Hans og Toner på tværs i
september samt Alle Helgen. Én gang om året, vil
KIV gerne synge til eksempelvis Natkirke,
Kulturuge etc.

Kunne vi måske komme Genforenings festen i
Christiansfeld i 2020?

6

Inspirationsaften den 9.
oktober 2018

alle

Udsat til næste møde 19.6 for yderligere
planlægning. Vi har en aftale med jurist Åge
Kramp med fokus på beskyttelse af flygtninge.

7

Forslag til kommende
inspirationsaften efterår
2019

alle

Pkt. på mødet den 19.6

8

Toner på Tværs 2018

alle

Det er nedsat et udvalg i KIC, som mødes medio
maj.

9

Seminariedag 2/6 i Simon
Peters Hus

Michael

Er taget af programmet

10 Kommende møder i 2018
19/6, 4/9, 20/11

Lilly

Mødet den 19. juni er fra kl. 16-17 af hensyn til
seminar om Grøn Kirke kl.17, hvor flere
medlemmer fra TKU deltager

11 Emner til dagsorden for
næste møde

Lilly

Disse blev noteret af Lilly.

12 Godkendelse af referat

alle

Godkendt

13 Evt.

alle

I.a.b.

