Referat Tværkulturelt udvalg Tirsdag den 19. juni 2018,
Simon Peters kirke kl. 16.15 – 18.00
Til stede: Henry, Jørgen, Pia, Elizabeth, Michael.
Afbud: Flemming Nissen
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt med tilføjelse af punkt om
Tværreligiøs begravelsesplads (pkt. 8)

2

Budgetopfølgning

Flemming

Vi kommer til at overskride budget for
Sprogcafe, hvor der er 14 frivillige og højt
aktivitetsniveau.
Simon Peters Kirke indkøber en projektor og
bærbar computer til SPH, så spejderne kan
bruge midtersalen med ny projektor, imens
sprogcafeen kan beholde storsalen med fast
projektor i loftet til kl.18:30, hvor der så bliver
gjort rent, så spejderne kan bruge storsalen fra
kl.19:00.
Rengøring vil belaste sprogcafeens budget
med ca. 3000 kr. årligt til rengøring i 40 uger
af 75 kr.
Vi forventer øget optag af elever til
sprogundervisning i takt med, at mange
nuværende fremover skal betale 2000 kr. pr
modul for sprogundervisning på kommunernes
sprogcentre.
Vi kan omvendt se, at der vil blive overskud
på andre konti, hvorfra vi forventer at kunne
udligne underskuddet.

3

Siden sidst

Elizabeth
Michael

Ad 3 Siden sidst ved Elizabeth
Vi forsøgte os for første gang med en Joint
Worship Service Pinsedag kl.13 i samarbejde
med den danske menighed. Det var en stor
succes.

Der er foretaget yderligere 3 match af
venskabsfamilier siden nytår.
Der er nu syv kirker i provstiet, som har
Middag på tværs. Elizabeth er med rundt i
provstiet.
Det er planlagt, at der udover forårs -og
sommerlejr til flygtninge nu også vil blive
tilbudt weekend lejr i oktober. På
sommerlejren deltager 30 fra Kolding ud af
160 deltagere.
Forberedelserne til Toner på tværs den 22.
september er gået i gang.
Vi forventer behov for øget antal sproglærere
torsdag 16-18, som meget gerne må henvende
sig til elizabeth. P.T kommer sproglærerne så
langt væk som fra Rødding. Vi starter op 16.
august.
ad 3 Siden sidst ved Michael
Munkensdam Gymnasium og Kolding
Gymnasium har begge takket ja til ”Tro møder
tro” i samarbejde med religionslærere og
elever.
Kolding sprogskole er tilbudt besøg af
Michael og en imam med Frihed i tro og tale.
Michael M. træder ind i Multikulturelt Forum
i Kolding kommune. Elizabeth er i forvejen
medlem.
4

Inspirationsaften 2018

Alle

9. oktober kl.19-21 Aage Kramp jurist med
fokus på udlændinge lovgivning kommer med
oplæg om de sidste lovreformer. Vi lader
mediedækningen ”køre” i måneden op til med
flyvers, plakater, facebooke. Det er oplagt at
reklamere ved Toner på tværs.

5

Inspirationsaften 2019

Alle

Vi koncentrerer os p.t om Interfaith Harmony
Week i februar og udskyder planlægningen af
inspirationsaften i efteråret 2019 til efter
februar 2019.

6

Fn´s Interfaith Harmony Week
februar 2019

Michael

Den første uge i februar 4.2-10.2 Formål:”To
promote harmony between all people
regardless of faith.”
Elizabeth og Michael tager kontakt til Kolding
kommune (Multikulturelt forum), biblioteket,
Munkevænget Skole, Sct. Michaels Skole.
Leif fra “børneambassaden” i Skovparken.
Det er oplagt med fællesspisning, foredrag ved
eksempelvis Akhari om dennes nyeste bog.

7

TMT

Jørgen
Michael

Der er planlagt 4 undervisningsdage i efteråret
2018 og foråret 2019.

8

Multireligiøs gravplads på
Nordre Kirkegård

Alle

Vi håber, der kommer en løsning, som kan
tilfredsstille de forskellige religiøse
grupperinger i provstiet, så gravpladsen også
vil blive benyttet af indbyggere med muslimsk
baggrund.

8

Godkendelse af referat

Alle

Godkendt

9

Evt.

Alle

Næste møde den 11. september kl.16:15-17:45

