Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 22.maj 2019
Simon Peters kirke kl. 16.00 - 17.30
Til stede:
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt

2

Præsentation bordet rundt

Alle

Velkommen til Hanne Tinggaard, som vi glæder os
til at samarbejde med.

3

Budgetopfølgning

Flemming

Vi har brug for et nyt budget for 2020, da det
nuværende udkast ikke svarer til de forventede
udgifter på flere konti.
Vi fandt i 2018 udgifter til opstart af KIV på
60000 kr. ved at spare og midlertidig hente
penge fra Tro møder Tro, som var mindre i
2018.
Organist, Ejvind Amorsen har fået et
funktionstillæg på 16000 kr. årligt for sin
funktion i KIC/KIV, som fremadrettet vil
blive afholdt af TKU.
I budget 2020, skal vi gås finde besparelser,
der svarer til Elizabeths lønregulering, da PU
har fastfrosset vores budgettal fra 2019 til
2020.
Vi ønsker at der fremadrettet laves et særskilt
kollektregnskab.
Lilly og Michael tager et møde med Flemming

4

Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Elizabeth redegjorde for aktiviteterne siden
sidste møde. Se den vedhæftede rapport.
World Interfaith Harmony Week var en
succes, som vi gerne vil afholde igen den 1.-7.
februar 2020. Mission Afrika (Århus) har
været på besøg for at høre om vores
erfaringer. De ønsker at afvikle WIF i Århus
fremover.
Sprogcafeén i Simon Peters Hus har fået flere
elever, efter at sprogskolen Kolding har været
på besøg med 100 elever i april.

– evaluering af indsats i forbindelse
med FN’s Inter -Faith Hamony week
og ideer til næste års fejring Feb. 1.
– 7. Feb. 2020.

Elizabeth og Mette Staal har besøgt udrejsecenter
Sjælsmark. Kontaktfamilien på Sjælsmark har fået
genoptaget deres sag, og vi håber for dem.
Der er planlagt middag på tværs i Simon Peters
Kirke lørdag i uge 43 den 26. oktober.
Apostolsk Kirke er indgået i en form for refood
ordning med uddeling af overskudmad fra Liva. De
har mere mad, end de kan afsætte. Vi talte om
andre projekter i Kolding og omegn, som arbejder
med ”Stop madspil” aspekter. Hvis vi skal gå med i
noget sådan i THU, kunne diakoniudvalget ved
Simon Peters Kirke være en oplagt
samarbejdspartner.
Venskabsfamilieordningen har nu matchet 48
familier med 108 flygtninge involveret.
Der blev redegjort for disse under pkt. 4.

5

Faste aktiviteter:
Sprogcafe
Brunch
Kvinder møder kvinder
Hjemmebesøg

6

Samarbejdspartnere:
Michael og
Elizabeth
Kolding Kommune –
Multietnisk forum
Tværkulturelt center
Middag på tværs
Konference for migrantkirker
og præster
Weekendlejr for flygtninge
isamarbejde med LM og Ribe
stift
Venskabsfamilie ordningen
Tværkulturel sommerlejr

7

Repatriation og nedrivning
af boliger, som svar på
ghetto problemerne

Alle

Vi håber, der fremadrettet bliver en større
fleksibilitet ifht at søge dispensation, så der ikke
skal nedrives lejligheder i Skovparken og
Munkebo.

8

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Vi afventer datoer fra Maibrit SKIK

9

Kommende aktiviteter

Elizabeth,
Michael

Michael er ved at lave et dobbeltopslag til det
kommende kirkeblad (juli-oktober). Det sker i
samarbejde med Haderslev Stift, Munkevænget
Skole og Sct. Michaels Skole.

Foredrag med Knud
Lindholm Lau 9. okt. 2019

Elizabeth og
Michael

Se vedhæftet orientering til Multikulturelt Forum

10 KIC-gudstjenester
Markering af 10 år i Simon
Peters kirke?

Michael,
Elizabeth

Vi ønsker

11 KIV: kommende koncerter

Michael,
Elizabeth

20 juni og 5. oktober

12 Dagsorden til næste møde

Lilly

25. september kl.16-18
Send gerne disse til Lilly.
Nyt fra Beirut ved Elizabeth og Michael

12 Godkendelse af referat

Alle

13 Evt.

Alle

