Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 25. september 2019
Simon Peters kirke kl. 16.00 - 17.30
Til stede: Henry, Lilly, Elizabeth, Michael, Hanne, Jørgen
Afbud: Ingen
Uden afbud: Ingen
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Denne blev godkendt

2

Budgetopfølgning

Flemming

Kontoen: Øvrige arrangementer er krediteret med
honorar og kørsel til Aydin Soie som skal om
konteres under Interfaith Harmony. Udgifter til
sommerlejr skal flyttes fra transport til
sommerlejrkonto. Regnskabet ser fornuftigt ud. Vi
har brug for at Flemming deltager på næste møde.

3

Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Se vedhæftet rapport fra Elizabeth, som blev
gennemgået.

– evaluering af arrangementer

4

Kommende arrangementer

Michael og
Elizabeth

Se vedhæftet rapport fra Elizabeth, som blev
gennemgået.

5

Historisk beretning om det
tværkulturelle arbejde i
Kolding provsti. Elizabeth
ønsker at lave en
afhandling – opfølgning fra
MUS

Elizabeth og
Lilly

Opholdet i Libanon har givet næring til et
ønske fra Elizabeth om at skrive om arbejdet i det
tværkulturelle arbejde i Kolding, som Michael også
har ønsket at give sig i kast med.
Elizabeth har tidligere lavet en artikel til magasinet:
Migration og Mission nr. 31 under Dansk
Missionsråd, 2016. Artiklen omhandlede det
tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti.

6

Inter-Faith Harmony Week
2020

Elizabeth og
Michael

Jfr. Elizabeths rapport er der planlagt forskellige
aktiviteter såsom aften med Niels Nymann
Eriksen, Tro Møder Tro på Munkensdam
Gymnasium, på forskellige folkeskoler i Kolding
samt en stilling om symboler i de forskellige
religioner på Kolding bibliotek med fernisering ved
borgmester Jørgen Pedersen.

7

Inspirationsaften 9. oktober Michael

Knud Lindholm Lau gæster denne aften Simon
Peters Kirke med sit foredrag om sprog og
forestillinger i udlændingedebatten. Michael har
dagen før været rundt i 8 klasser på
Munkevængets Skole og Sct. Michaels skole, hvor
Knud har givet oplæg for eleverne i 8. og 9
klasserne.

8

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Der afholdes skolebesøg i november. Lene Thiim
er fortsat sygemeldt, så der er ikke kræfter til at
følge op på skoler, der ikke har meldt tilbage. Der
er afsat 2 dage 04.02 og 06.02. så disse også
bliver en del af Interfaith Harmony Week
programmet.

9

Orientering om det daglige

Elizabeth og
Michael

Se den vedhæftede rapport

Michael

Det var meget lærerigt af få indsigt i de forskellige
kristne og muslimske menigheder, teologien og
historien. Vi fik en langt større forståelse for
kompleksiteten i det Libanesiske samfund med 1.
5 million flygtninge.

10 Orientering fra kursus på
NEST, Libanon

Samtidig fik vi indsigt i et stykke Danmarks
historien med Karen Jeppe og Maria Jacobsens
arbejde med armenske flygtningebørn.
Michael holder sogneeftermiddag om turen tirsdag
den 25. februar 2019 kl.14:30

11 Dagsorden til næste møde

Lilly

12 Godkendelse af referat

alle

13 Evt.

alle

Opfølgning på pkt. 5
13. nov. kl.16-17:30

Husk kalenderen til næste møde, da vi skal have
afsat datoer for 2020

