Referat
Tværkulturelt udvalg
Tirsdag den 11. september 2018
Simon Peters kirke kl. 16.15 - 17.45
Til stede:
Afbud: Flemming, Elizabeth, Pia.
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat
Godkendt

1

Godkendelse af dagsorden

2

Budgetopfølgning

Flemming

Medsendt budget, da Flemming har ferie. Vi
ønsker fremover også at budgettet er opgjort i
procent, så vi kan se, hvor langt vi er i året. Det
ser fornuftigt ud med de forventede besparelser og
overskridelser i.f.h.t nye aktiviteter såsom KIV.
Vi skal fremadrettet have budgetsat rengøring
efter sprogcafe på ca. kr. 3000 årligt.
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Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Elizabeth har udsendt rapport til udvalgets
medlemmer, som blev gennemgået, da hun selv
var forhindret i at være med.
”Tro møder tro” på Kolding Gymnasium blev
afholdt for religionselever og undervisere i sidste
uge. Michael har en ny imam fra Vejle, Ibrahim
Maweed med som gæstelærer.
Michael er indtrådt i Multikultirelt Forum, hvor
provstiet har Michael og Elizabeth som
repræsentanter.

Michael og
Elizabeth

Toner på Tværs er lige på trapperne. Elizabeth
arbejder på højtryk for at finde folk til at medbringe
mad og et par sidste solister. PR-møllen kører ,
med plakater og facebook.
TRO møder tro den 13.nov.kl.19:00 på
Munkensdam gymnasium hvor Michael og
Kassem stiller op i det store auditorium til oplæg
og samtale. Michael beder kirkebetjeningen om at
lave en kasse med kaffe, te og småkager. Vi
forventer 40-50 deltagere.
Den 14. november kl. 17-21 i Simon Peters Kirke
”Mødet med vore nydanske medmennesker” arr.
af stiftsudvalget for Diakoni og Folkekirke og
religionsmøde.

– evaluering af arrangementer
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Kommende arrangementer

5

Michael og
Vedrørende
inspirationsaften 9. oktober Elizabeth
2018

Jurist Åge Kramp den 9. oktober i Sion Peters
Kirke om nyeste lovgivning på flygtningeområdet:
Vi forventer cirka 40 fremmødte. Vi har bedt
kirkebetjeningen sørge for kaffe, te og kage via
easybooking.

Efterårets dage er fuldt bookede på skolerne. Det
har ikke mindsket interessen for besøg, at vi ikke
længere har en jødisk repræsentant med i
projektet.
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TMT

7

Michael
Foredrag med Aydin Soei på
Munkevænget Skole onsdag
den 6. februar 2019 med
emnet: "Forsoning". Pris 7800
kr. inklusiv transport. (En
aften i forbindelse med FN´s
Interfaith Harmony Week.

Vi takker ja og glæder os til en spændende aften
på Munkensdam Skole.
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4 dages seminar i januar med Michael
Rowan Williams, som vil
undervise i engelsk liturgi,
hvilket Ejvind og jeg længe
har ønsket at få inspiration til.
Kurset vil koste 4800 kr. for
Ejvind. Den danske menighed
betaler for, at Ejvind kan få en
afløser på og komme afsted.
Er det rimeligt, at TKU betaler
kursusudgiften?

Det internationale er et provstiprojekt, så vi finder
det rimelig at afholde Ejvinds forventede
kursusudgifter, hvorfor kursuskontoen vil blive
overskredet i mindre grad i 2019. Vi forventer, at
det samlede budget overholdes.
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Planlægning af FN’s
Interfaith Harmony Week
februar 2019

Tirsdag: Michael afholder foredrag om Sara
Omars Dødevaskeren.
Onsdag: Aydin Soei på Munkevænget Skole.
Michael og Elizabeth arbejder på i samarbejde
med Kolding Bibliotek at lave en fotocollage med
titlen ”Sacred Moments”. Der følges op på næste
møde.

Michael og
Jørgen

Elizabeth og
Michael

10 Dato for inspirationsaften i Alle
oktober 2019. Emne forslag

Vi satser på tirsdag den 8. oktober 2019

11 Ændring af næste
mødedato

Alle

Vi ændrer næste møde fra tirsdag den 20
november til onsdag den 28. november kl.1617:45.

12 Dagsorden til næste møde

Lilly

Mødedater for 2019
Opfølgning på Interfaith Harmony Week

11 Godkendelse af referat

Alle

Dette blev oplæst og godkendt. Mødet slut kl.18

12 Evt.

Alle

Af helbredsmæssige grunde ønsker
Pia Schultz at udtræde af udvalget. Vi
ser os om efter et nyt medlem fra
”vest”. Vi retter henvendelse til blandt
andet Vamdrup, som har tværkulturelt
arbejde. Vi holder løbende Lilly
orienteret, hvis vi spørger nogen.

