Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 20. februar 2019
Simon Peters kirke kl. 16.15 – 18.00
Til stede: Lilly Biswas, Henry, Flemming Nissen, Elizabeth P., Michael
Afbud: Jørgen Dahl
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt uden tilføjelse

2

Budgetopfølgning

Flemming

Vi kommer ud af 2018 med et forventet underskud
på kr. 12.273,59 som følge af KIV, der ikke var
budgetsat samtidig med, at Tro møder tro
forventeligt blev mindre i 2018. I budget 2019 har
vi indregnet KIV og nedjusteret udgifterne til Tro
møder tro, da vi ikke længere har jødiske
repræsentanter, som var forbundet med højere
omkostninger.
Kassebeholdningen 31/12 2018 var kr.82.739,68
(Vi har modtaget kr. 600.000 af ligningsmidlerne
på kr. 632.000 i 2018)

3

Siden sidst

Elizabeth
Michael

Der er vedhæftet rapport. De seneste fem år har vi
været involveret i et gadebørnsprojekt i Cebu,
Filippinerne. Vi har afsluttet projektet i Cebu og har
nu involveret os i et nyt projekt: ”Pharos”, som
arbejder med uledsagede flygtningebørn i Athen.

4

Afviklet arrangement:
Interfaith Harmony Week

Elizabeth
Michael

Det har været en stor succes med kunstudstilling
på biblioteket med åbning ved borgmesteren,
foredrag i kirken og på Munkevænget Skole,
avisartikler, malerværksted med religiøse
symboler, brunch etc. Alt er beskrevet og oploadet
på FNs hjemmeside for World Interfaith Harmony
Week. Se rapport under punkt 3 for links.

5

Afviklet arrangement: TMT

Michael
Jørgen

Der var god opbakning til to hele dage i efteråret.

6

Hvordan, er der planlagt
TMT fremover?

Michael
Jørgen

Torsdag den 7. marts er der besøg på
Skamlingsbankens Efterskole med 150 elever og
to folkeskoler i Kolding. SKIK har lavet ny
procedurer for tilmelding, som ikke har fungeret til
fredsstillende, så vi ikke har booket de forventede
to fagdage i marts. Michael har haft møde med
Maibrit fra SKIK, så vi fremadrettet får fyldt de
forventede fire dage helt ud, som vi tidligere har
haft bookede. Vi er lidt spændte på, om det måske

også kan skyldes, at vi ikke længere har jødiske
repræsentanter. Michael mødes med Maibrit i
foråret.
Knud Lindholm ”Bare fordi at – om sprog og
forestillinger i udlændingedebatten” den 9. oktober
kl.19-21 i Simon Peters Kirke i samarbejde med
Stiftets netværk for migrantpræster. Knud l. Lau
kommer også ud på Munkevænget skole og Sankt
Michaels skole i 3 dobbelt lektioner for 8. og 9.
klasses eleverne. Det er et samlet budget på kr.
20.000. Sankt Michaels Skole betaler kr. 6000.
Munkevænget Skole 800 kr. Haderslev Stift
bidraget med kr. 8000. TKU bidrager med kr. 5000
plus kaffe og kage og fortæring til Knud Lindholm
Lau.

7

Fastsættelse af dato for
inspirationsaften oktober
2019

8

Forslag til nyt medlem i
udvalget

9

Ændring af mødedato i
september

Lilly

Vi fastholder den 25. september kl.16

10 Godkendelse af referat

Alle

Ja siger alle

11 Dagsorden til næste møde

Lilly

Budget 2020

12 Evt.

alle

Alle

Lilly tager kontakt til Hanne Tinggård fra Tyrstrup.

Elizabeth og Michael arbejder på at
færdiggøre årsrapporten til provstiet, som
sendes tirsdag i næste uge.

