Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 28. november 2018
Simon Peters kirke kl. 16.00 – 18.00
Til stede: Jørgen D, Lilly B, Elizabeth P.O, Flemming N, Michael M
Afbud:
Uden afbud: Henry
Dagsorden

Signatur

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

2

Budgetopfølgning

Flemming

3

Siden sidst
Evaluering af arrangementer

Michael og
Elizabeth

Referat

Flemming gennemgik budgettet d.d. Det ser alt i
alt fornuftigt ud. Nogle punkter er som forventet
overskredet såsom Toner på tværs, mens der er
sparet andre steder. Vi følger op på næste møde,
når vi får det afsluttede regnskab for 2018.
-

-

-

-

-

Den 9 oktober med Jurist Aage Kramp
on Aktuel dansk udlændingelovgivning
kl. 19-21( det var kun transporten vi
betalte, ingen honorar) Flot deltagelse
med en imponerende spørgeløst før,
under og efter.
Religiøs dialog på Munkensdam
Gymnasium med Michael og Ibrahim
Mawed for studerende og lærere den 13.
november. Skønt, at der er skabt en
kontakt med Kolding Gymnasiums
religionslærere, som ønsker at fortsætte
samarbejdet i 2019.
Brunch Fællesskab den 25. november,
sidste brunch med Amin fra Iran, som
fortalte om hans rejse til Danmark og
hvordan han blev mødt af gæstfrihed og
godhed og hvordan hans tro har hjulpet
ham igennem vanskeligheder. Brunch
udvalg mødes til planlægning af brunch
fællesskabets skema til det nye år 2019.
Kvinder møder kvinder den 24.
november i Simon Peters Hus med
Bente Pedersen, som vejledte i at lave
juledekorationer.
Udvalget i KMK mødes den 27.
november til evaluering og
planlægning.
Middag på tværs, nyt skema til år 2019
på vej.

-

-

-

4

Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding
mødes den 12. november.
Tyrstrup Kirke holder 2 Middage på tværs
om året og en tværkulturel gudstjeneste.
Elizabeth er med i udvalget.
Sogneeftermiddag i Simon Peters Kirke
i november: Tre flygtninge fortalte om,
hvordan det var at flygte fra deres eget
land og blev modtaget af det danske
samfund og kirken. (Iran, Syrien og
Afghanistan)
Den 14. november, Mødet med vore
nydanskere Medmennesker arr. af
Haderslev Stifts Udvalg for Folkekirke og
Religionsmøde og stifts udvalg for diakoni.
Møderne med forskellige udvalg til
evaluering og planlægning.
Møde i Multikulturelt Forum den 5.
november i somalisk forening.

Følgende blev forslået:

Forslag til kommende
inspirationsaften efterår
2019

Alle

5

TMT status

Michael og
Jørgen

Afholdes igen den 6. og 7 marts. Der er fortsat god
efterspørgsel på at få besøg ude på skolerne.

6

Opfølgning på Interfaith
Harmony Week 2019

Elizabeth og
Michael

Indtil videre har vi følgende arrangementer:

”Violence against Women” (KIT har haft noget
lignende i Odense)
Malene Fenger- Grøndahl er aktuelt med bogen:
Flygtningenes danmarkshistorie.
Michael kontakter Knud Lindholm Lau, der er
katuel med bogen: Bare fordi at – om sprog og
forestillinger i udlændingedebatten”. Knud L. Lau
er meget interesseret. Michael har kontaktet KG
og Munkensdam gymnasier for at høre, om de er
interesseret i at få besøg om formiddagen eller
eftermiddagen, når Knud alligevel er i byen.

1.Painting Exhibition den 25. januar til den 22.
februar på Kolding Bibliotek (10 kunsterne med 2
eller tre kunstværker/tanker om fernisering og PR)
2. Brunch fællesskab i Simon Peters Kirke den
20. januar, søndag kl. 12.15 til 16.00 med fokus på
WIHW formål og intention, hvor der gives plads til
at en eller flere fortæller om deres som kristen,
sikh, muslim
3. Sprogcafe den 7. februar med fokus på World
InterFaith Harmony Week med begreber og
sange.
4. Tro møder Tro den 6. og 7. marts.

5. 6. februar kl.18:30 Forsoning – en fortælling om
en familie af Aydin Soei i samarbejde med
Munkensdam Skole.

Vi følger hver især forløbet med
ghettolovgivningen, som forventeligt også vil få
konsekvenser i Skovparken og Munkebo.

7

Hvad rører sig i lige nu rent Alle
politisk i forhold til det
tværkulturelle arbejde

8

Nyt fra pastoren

Michael

Intet at bemærke, som ikke har været i de
foregående punkter.

9

Nyt fra tværkulturel
medarbejder

Elizabeth

Nye datoer til en week-end med flygtninge fra
asylcentre i 2019 og sommerlejr til tværkulturelle
familier:
i forår, den 8-10 marts
og i efterår oktober den 4-6 oktober.
Solbakken, Haderslev
Dato til sommerlejr med tværkulturelle familier i
Løgumkloster den første uge i juli 2019.
Smag af Toner på tværs på en time ved
Kirkedagene i Herning den 31. maj kl. 12-13.
Elizabeth er i gang med at kontakte nogle
kunstnere.
Nyansat Kirke -og kultur medarbejder i Jelling
kommer på besøg for at få inspiration.
Et møde med en fra JobCenter i Kolding sammen
med en praktikant i sprogcafe på 2 eller 4 timer.
Aftalt samtale den 3. december kl. 13.00.
Elizabeth skal sammen med stiftets
migrantpræster på studietur til Beirut 2. til 14.,
september 2019.

10 Forslag til kommende
møder 2019

Lilly

20/2, 22/5, 25 /9, 27/11

11 Dagsorden til kommende
møde

Lilly

Foredragsaften i efterår 2019 uge 40 eller 42.
Afslutning af regnskab 2018
Ghettoplanens foreløbige konsekvenser i Kolding
og vores respons
Inter- Faith Harmony Week.

12 Godkendelse af referat

alle

13 Evt.

alle

Lilly har forhørt sig hos formanden i Vamdrup
sogn, om de har en kandidat til udvalget, eftersom

Pia Schultz fra Harte sogn er udtrådt – afventer
svar.

