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Kolding Provsti
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Præst
Præst
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Ugentlig arbejdstid

Funktion

Sogn/Pastorat
Seest Sogn
Sankt Nicolai Sogn
Nr. Bjert Sogn

Udvalg/styregruppe/bestyrelse
Navn

Kristina Nilsson
Henriette Lind
Thomas Hasemann Poulsen
Lilian Jacobsen
Jette Volck Madsen
Elisabeth Nørulf
Lis Jensen
Lars Holbæk
Birgitte Zeilich

Brændkjær Sogn

Suppleant
Suppleant
Frivillig

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit: 45 deltagere

Sankt Nicolai Sogn
Almind Viuf Pastorat
Vonsild Sogn
Sankt Nicolai Sogn
Bramdrup Sogn

Status over årets arbejde
Årets højdepunkt var foredrag med Flemming Rose 10. sept. 2016. Her var 70 deltagere og det
var spændende at høre Flemming Rose. Han lagde vægt på at dialog på tværs af kultur og
religion er nødvendig, da vi ikke kan undgå at leve multikulturelt sammen. Han sagde at vi må i
dialog med TROENDE, ja konservative, muslimer i vores samfund som samtidig kan se værdien
af demokrati og ytringsfrihed. Sådan at de konservativ muslimer måske nok har syn på f.eks.
kvinder vi ikke deler, men at muslimerne til gengæld skal være indforstået med at i vores
samfund, er der andre holdninger. PET havde omkring 12 betjente til at passe på Flemming
Rose.
Resten af efteråret hørte vi om det multikulturelle fra mange vinkler: der var besøg af Elisabeth
Padillo og en flygtning fra det tværkulturelle i Kolding, vi hørte om integration på højskoler. Vi
mødte en missionær, som kendte Mellemøsten. Vi havde besøg af generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp, Andreas Kamm, og forfatteren Hassan Preisler sluttede sæsonen af med et
sjovt foredrag om sin opvækst som dansk pakistaner.
I foråret var emnet om den nordiske kunst. Jørgen I. Jensen fortalte og spillede om det nordiske
i den nordiske musik. Vi hørte om de fortællinger der lever i det islandske samfund, vi hørte om
Ibsens litteratur, om Færøernes kultur og kunst og om den norske forfatter Knausgaards ”Min
Kamp”.
Foredragene har været blandet besøgt, 40-70 deltagere, men deltagerne er oplagte og altid med
på en dybere samtale om emnerne. Der er en del som kommer igen og igen. Det er en
fornøjelse.
Vi har haft besvær med bankens regler for registrering af foreninger og deres konti, men i det
kommende år nedlægges vores selvstændige konto og vi bliver regnskabsmæssigt lagt ind under
provstiet.
Bestyrelsen har gjort et stort arbejde. Alle har gode ideer til foredrag, programmet bliver sat
sammen og det praktiske bliver gjort i fællesskab. TAK til bestyrelsen.
Vi siger tak til Nikolai Kirke for at huse os, tage i mod tilmeldinger samt hjælpe med annoncer. Vi
siger tak til revisor Connie Ladegaard Svendsen. Revisionen vil i fremtiden overgå til provstiet. Vi
takker også vores kasserer John. Regnskabet vil i fremtiden overgå til provstiet. Tak til de dygtige
køkkenhjælpere, tak til kordegn Inger Nors og provstisekretær Jette Brun Kongsted for at trykke
programmet.
Til sidst tak til PU udvalget for økonomisk at give et stort tilskud til drift af Kirkehøjskolen.
Mange hilsner Kristina Nilsson

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed
 Beskrivelse:
 Kommentar:
Tilføj eller slet felter efter behov

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar:

Vi er godt i gang med en god sæson 2017, bedre besøgt end 2016. Det er meget de samme, som
kommer. Kloge mennesker +50.
Kirkehøjskolen kræver en del arbejde da den ligger på 6 lørdage. Vi har derfor brug for at flere
har lyst til at være med i bestyrelsen!
Det er et super spændende arbejde at finde foredragsholdere og emner. 2018 bliver om
ondskab, skyld, skam, lidelse.
Kristina Nilsson
Se programmet for kirkehøjskolen på Nikolai kirkes hjemmeside

