Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 13. november 2019
Simon Peters kirke kl. 16.00 - 17.30
Til stede: Lilly Biswas, Hanne Tinggaard, Elizabeth P Olesen, Michael Markussen,
Flemming Nissen, Jørgen Dahl.
Afbud:
Uden afbud: Henry Lund
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Denne blev godkendt

2

Budgetopfølgning

Flemming

Vi overskrider løn, da vi undtagelsesvis har en
engangsforteelse på kr.16000 kr. Udgiften vil
fremover vil blive afholdt af Simon Peters Kirkes
kasse, som fremover får forhøjet bidrag fra
provstiet.
Toner på tværs i Herning til Danske Kirkedage på
kr. 1077.45 var ikke budgetsat.
Vi nedlægger kontoen flygtninge fremover, som
lægges ind under middag på tværs, som er
danske familier, der mødes med flygtningefamilier.
Vi havde forventet en udgift på kr. 5000 kr. til
sommerlejr for 30 personer fra KIC. Det blev ikke
nødvendigt med underskudsgaranti, da
sommerlejren balancerede økonomisk. Vi stiller
med en underskudsgaranti på kr. 5000 til 2020
sommerlejren.
Flemming deltager på næste møde den 26.
februar kl.16.

3

Siden sidst
– evaluering af arrangementet med
Knud Lindholm Lau

Michael og
Elizabeth

Knud L Lau besøgte samlet 11 klasser i 8. og 9
årgang på Sct. Michaels Skole g Munkevænget
Skole. Der er gode evalueringer fra elever og
skolelærere. Aftenen for alle i Simon Peters Kirke
var velbesøgt af frivillige fra det tværkulturelle
arbejde, Kolding sprogskole og enkelte udefra. Vi
var 48 personer, som oplevede Knuds store viden
på området.

4

Dato for inspirationsaften
2020

alle

Vi har lavet en aftale med tidl. generalsekretær for
Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, som den
29. september 2020 vil fortælle om sin nye bog:
”Den store udfordring” – Erindringer fra 40 års liv
med flygtninge”. Honorar: 2000 kr. plus transport.

5

Kommende arrangementer

Elizabeth og
Michael

Elizabeth redegjorde for afviklede og kommende
aktiviteter i perioden okt., nov., dec,( som der kan
læses om i den vedhæftede fil).

TONER PÅ TVÆRS 2020 LØRDAG DEN 26.
SEPTEMBER KL.16-21

6

Inter-Faith Harmony Week
2020

Elizabeth,
Michael

Der har været et første forberedelsesmøde med
repræsentanter fra kurdisk forening. (Somalisk
forening er også repræsenteret)
Planlagte events i Kolding:
2. februar åbning med fælles gudstjeneste kl.13
med covenant signing jfr. FN´s formål
5. februar Tro møder tro på Munkensdam
Gymnasium med Michael og imam Ibrahim Mawit
for elever, lærere og udefrakommende kl.19-21.
6. februar kl.19-21 i Simon Peters Kirke Lecture
evening med Niels Nymann Eriksen og en imam
…om deres samarbejde i København.
6. februar kl.16-18 Sprogcafe med temaet :
interfaith relation.
8. februar Brunch med fokus på interfaith relation.
18. februar kl.15:30 fernisering af maleriudstilling
ved Jørgen Pedersen på Kolding Bibliotek.
Vi samarbejder med Migrantsamarbejdet i
Haderslev Stift og deles om udgifterne. Mette
Staals ægtefælle Jonas har tilbudt at lave youtube
videor fra enkelte arr. uden betaling.

7

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Vi har to dage i den kommende uge med besøg på
5 folkeskoler i Kolding.

8

Orientering fra det daglige
Arbejde

Elizabeth og
Michael

Vi bevilliger en ny computer til Elizabeth, som
kontakter Svend Erik. Forventet pris kr. 5-6000.

Rapport fra Elizabeth
vedrørende oktober,
november, december
2019
1. Hvad der skete og kommende
arrangementer:
a. Brunch Fællesskab i oktober med
Rosa fra brunch udvalg, som
fortalte om Island. Hun var dygtig
til at præsentere sit eget land.
Brunch Fællesskab den 17.
november med deling af
vinterferie oplevelser og

Elizabeth fortalte også om besøg
på Filippinerne og om
børneprojekt på fiskeøer og lidt
refleksion om studierejsen i
Libanon med Michael og andre
præster i Haderslev Stift.
b. Kvinder møder kvinder i oktober
med en jordemor om ”Det danske
sundhedssystem og fokus på
kvinders sygdom”. Der var en god
diskussion og mange spørgsmål
blev stillet til eksperten.
Kvinder møder kvinder den 30.
november med aktivitet om
juledekorationer med en faglig
dygtig gæst, Dorthe Nielsen. Vi
forventer at flere vil dukke op.
Kvindernes børn kan også komme
med.
Planlægningsmøde af udvalget i
Kvinder møder kvinder den 11.
december, med evaluering og at
lave KMK program for de første 6
måneder i 2020.
c. Middag på tværs i Simon Peters
Kirke, den 25. oktober, vel besøgt,
flere end 80 personer var til stede.
Aktiviteter: kahoot program,
græskar til Halloween i grupperne
og konkurrencer. Andagt og
lystænding med præsten, Birgitte
Warming. Meget tilfredsstillende.
Godt udvalg med Vivi Eriksen og
Bente Bechham samt Hanne Marie
(Kirkens kordegn)
d. Møde i TKNK eller Tværkulturelt
Kirkeligt Netværk i Kolding i
Christiansfeld i Tyrstrup Kirkes
Sognehus, den 5. november.
Kristkirken var repræsenteret

officielt med to personer: en fra
Danmark (Mariana) og en fra
Syrien (Sheba). Den Katolske Kirke
i Kolding kom med 6
repræsentanter med deres præst.
Det var evaluering af Middag på
tværs, der sker på skift i 7 kirker.
Kirkerne fik også mulighed for at
vælge datoerne i 2020.
e. Planlægning for Tyrstrup Kirkens
tværkulturelle arbejde med det
lokale udvalg sammen med
præsten, Anne Mie. 2
tværkulturelle aktiviteter: Middag
på tværs i februar og International
julefest den 15. december kl.
15.00.
f. Sprogcafe: fortsætter hver torsdag
kl. 16-18.00 med glæde og stor
tilfredsstillelse.
g. International Julefest den 7.
december kl. 17-21 med drama, uddeling af
gaver til alle
børn, International Buffet,
gevinster til fordel for flygtningebørn i
Athen.
Julemanden er fundet. Indkøb af
gaver til børnene den 15. november og et
særligt
møde med Hanne og Margit
(kirketjener) om de praktiske opgaver.
Juleudvalget består af Asma,
Saloumeh, Mitzie og Nikka havde
deres første møde i oktober. Vi
har brug for flere ”donors” til Lottery
Draw. Vi har
problem med et sted at øve
dramaet, da kirken er fuldt booket
torsdage.
h. Gudstjenester: den 3. november (kl.
13); den 1. december, Advent Carols
kl. 16;

Julegudstjeneste på engelsk den
24. december kl. 1.pm (kl.13)
i.

Kolding International Voices: øver to
gange om måneden. Den 7 november
og den 14. november Notat:
Indsamlingen fra KICs koncert med 3
andre kor i oktober plus indsamlingen
fra International Julefest i december
sendes til FAROS, kirkelig NGO i Athen.

j.

Tro møder Tro. Michael og Jørgen gav
rapport.
k. KICs 10 års Jubilæum den 5. januar kl.
13-16, 2020. Listen af mennesker, som
er knyttet til KICs historie og tjeneste
er lavet. Plakaten er også lavet til
deling.
l. FNs World InterFaith Harmony Week
2020 ; February 1-28:
begivenhederne er planlagt og
udarbejdet sammen med Haderslev
Stifts migrantsamarbejde og nogle fra
Multikulturelt Forum i Kolding
Kommune.

2. Kontor og Samarbejde
a. Tre familier fik hjælp til at udfylde
digital ansøgning om julehjælp på
Kolding Kommunes hjemmeside.
(Michael har linket)
- En mor fra Afghanistan, en mor
fra Iran og et ægtepar fra
Grønland
b. Bøn og vejledning om sygdom og
problem med økonomi (via
telefon og besøg på kontoret)
c. Søgning efter hjælp for at få et
job. Var i Skare Food for at snakke
om to ansøgere: fra Syrien og en
fra Indien. En fra Syrien fik jobbet.
d. Daglige kommunikation gennem
sms, chatline, emails, Facebook.
e. Oprettelse af begivenheder som
invitation til offentligheden

f. Modtager henvendelser fra
Kirkens kontor og fra emails:
I denne uge har fået vi
henvendelse fra en familie fra USA,
som bor nu i Kolding. Vi modtager
også henvendelser fra dem, som
ønsker at komme på Sprogcafeen.
g. Tværkulturelt Centers Multietnisk
konference den 1-3 november,
fejring også af Tværkulturelt
Centers 25 års jubilæum. I 2011
fik Tværkulturelt arbejde i Kolding
Provsti Årets Aktivets pris fra
Tværkulturelt Center.
3 frivillige var med plus Elizabeth
og Michael.
Michael har en aftale med Andreas
Kamm, tidligere generalsekretær
af Dansk Flygtningehjælp om
foredragsaften hos os i Kolding
den 29. september 2020.
h. Planlægningsmøde ang.
sommerlejr i juli og weekend lejr
Vi har brug for 90.000 kr. for at
køre disse sommerlejre.
Vi blev bedt om at hjælpe med at
sende ansøgningen for økonomisk
støtte. TKA i Kolding Provsti kan
godt give et bidrag af 3 til 5,000 kr.
i 2020. Vi havde ikke gjort det i
dette år. Vi også sender ansøgning
til Jubilæums Fond.
i. Samarbejde med kirkerne i
Kolding for Bedeugen i Evangelisk
Alliance. En af bededag afholdes i
Simon Peters Kirke den 7. januar
kl. 19.
j. 4 gange møde af Multikulturelt
Forum i Kolding Kommune.
Kommende møde: den 19.
november kl. 17-19.00
k. Møder i Folkekirkens
Religionsmøde af Haderslev Stift,
som er nu lagt sammen med

gruppen af migrantpræster i
Haderslev Stift .
EP 13. november 2019
9

Mødedatoer 2020

10 Dagsorden til næste møde

alle

26/2,27/5,9/9 og 11/11 kl.16

alle

Valg til TKU-udvalget i efteråret i.f.b.m først
kommende provstisamråd efter
menighedsrådsvalg 2020.
Hvordan hjælper vi Elizabeth med at få prioriteret
et bogprojekt, der blandt andet beskriver det
tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti. Udgives
11. juni 2021.

11 Godkendelse af referat

alle

Denne blev godkendt

12 Evt.

alle

7. jan kl.19-21 Evangelisk Alliance Bedeuge i
Simon Peters Kirke.

