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Ansatte
Navn
Elizabeth Padillo Olesen
Michael Markussen

Funktion
Tværkulturel kirke og
kulturmedarbejder
Præst i KIC, sparringspartner for
Elizabeth P.O. og aktiv i
tværkulturelt arbejde

Ugentlig arbejdstid
37 timer

Funktion
Sekretær i udvalget indtil
november 2016.
Lilly Biswas afløser og
konstitueres som formand for
udvalget i februar 2017.

Sogn/Pastorat
Simon Peters Kirke

9.25 timer

Udvalg/styregruppe/bestyrelse
Navn
Marianne Jespersen

Henry Lund
Jørgen Dahl
Pia Schultz
Elizabeth Padillo Olesen
Michael Markussen
Lilly Biswas (febr. ´17)
Frivillige i samarbejdsprojekterne
Antal faste frivillige
61
Antal løst tilknyttede frivillige 85
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
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Brændkjær Kirke
Hejls, Vejstrup og Taps
Harte Kirke
Kolding Provsti
Simon Peters Kirke
Simon Peters Kirke

Antal deltagere i gennemsnit

fra 20 til 400 personer (ca. 40)

Status over årets arbejde
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Aktivitet eller begivenhed: Sprogcafé
Beskrivelse: Et tilbud til indvandrere og flygtninge om dansk undervisning, en hjælp til deres
integration og til deres trivsel i det danske samfund; hver torsdag fra kl. 16-18.
Nogle er elever fra sprogskolen, som har brug for mere øvelse i mundtlig og skriftlig dansk, nogle
kommer for at få hjælp til deres lektier og personlige behov og problemer. Nogle er studerende
på kort ophold i Danmark eller gæstearbejdere, som ikke har været til dansk undervisning
tidligere, men som har anerkendt vigtigheden af at kunne beherske det danske sprog for at begå
sig i det danske samfund.
Kommentar: Sprogcafé startede i 2010 i Simon Peters Kirke med få frivillige og få elever. I 2016
er der et stigende antal af elever/studerende blandt flygtninge, gæstearbejdere, studerende,
tværkulturelle familier. Der er også et stigende antal af frivillige medarbejdere, blandt dem er
flertallet tidligere lærere fra folkeskolen.
Antal deltagere fra målgruppe: 10-20 elever og 8-12 frivillige hvert torsdag året rundt minus
skoleferierne.
Aktivitet eller begivenhed: Brunch Fællesskab
Beskrivelse: Fællesspisning en gang om måneden for at skabe netværk, venskaber, accept,
forståelse og støtte. Der er fast indslag om et land med efterfølgende samtale. Internationale
sange og bibelsk refleksion ved opstart.
Lande som blev omtalt i 2016: Holland, Rumænien, Congo, Kenya, Taiwan, Tanzania, Iran,
Indonesien, Filippinerne, Bangladesh, Sri Lanka, Syrien.
Kommentar: Brunch giver mulighed for uformelt møde og samtale. Den medbragte mad giver
værdighed og er en måde at fortælle om sig selv. Det er vigtigt at den tværkulturelle
medarbejder også medbringer mad, da der ofte mangler mad.
De fleste af dem, som holder oplæg for andre i brunch fællesskabet gør det første gang i deres liv
foran danskere og udlændinge. Der deltager også mennesker med muslimsk baggrund.
Antal deltagere fra målgruppe: 25 til 50 personer hver måned minus december og juli. Et udvalg
på 5 personer er ansvarlig for afvikling.
Aktivitet eller begivenhed: Kvinder møder Kvinder
Beskrivelse: Et tilbud til kvinder på tværs af kulturer og religioner den sidste lørdag i måneden
fra kl. 14-17.00. Kvinderne mødes til fælles inspiration, læring, samtale og netværk. Møderne
starter med kaffe og te. Tit er der nogen, der kommer med kage eller søde sager. Vi synger og
laver gymnastik eller motion og fortsætter med at arbejde med et valgt emne for den enkelte
måned. Emnerne er ex. madlavning, fejring af traditioner og events i Danmark og hjemlande,
kirkelige højtider. Kulturelle traditioner ved jul og faste, påske. Der har også været fokus på
massage, hårklipning, manicure, fodbad; blomsterarrangement, fejring af mors dag og alle
kvinders fødselsdag.
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Kommentar: Det kræver meget at få disse kvinder ud fra hjemmene. Vi har informationshæfte.
Personlig kontakt med disse kvinder er afgørende ligesom remindere via sms, e-mail eller telefon
opringning. Facebook chatline er også i brug for at holde kontakt.
Antal deltagere fra målgruppe: 20 til 40.
5 kvinder i et stående udvalg planlægger lørdagene.
Aktivitet eller begivenhed: Gudstjeneste på engelsk
Beskrivelse: Gudstjeneste på engelsk den første søndag i måneden kl.13 samt jul, påske og pinse.
Sproget er engelsk som det, der samler flest. I årets løb er en fælles gudstjeneste med den
danske menighed i Simon Peters Kirke. Målet er at ”bygge bro” til den danske højmesse og skabe
netværk mellem etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund.
Kommentar: Gudstjenesten i KIC (Kolding International Congregation) er økumenisk på
Folkekirkens lutherske grund jfr. kommissorium. Lægfoldet inddrages i kirkebøn, læsninger,
nadveruddeling, indsamling. Salmevalget afspejler mangfoldigheden af traditioner blandt
kirkegængerne med en overvægt af klassisk anglikansk inspirerede salmer, som har bred appel.
Der er et stigende antal gudstjenester på andre sprog end dansk rundt i provstiet. Således mødes
en afrikansk migrant menighed i Immanuels Kirken. Tyrstrup Kirke i Christiansfeld har
tværkulturelle gudstjenester med brug af forskellige sprog i gudstjenesten. Kristkirken tolker de
dansk sprogede gudstjenester til engelsk.
Antal deltagere fra målgruppe: 25-60
Aktivitet eller begivenhed: Fælles gudstjeneste mellem KIC og Simon Peters Kirke i.f.b.m Hellig
Tre Konger
Beskrivelse: Gudstjeneste på dansk og engelsk. Medlemmer fra KIC og Simon Peters Kirke
medvirker.
Kommentar: En del i KIC er fortrolig med såvel dansk som engelsk. Det er et vedvarende arbejde
at integrere og lede hen til engagement i de dansk sprogede gudstjenester rundt om i provstiet.
Antal deltagere fra målgruppe: 80-100 personer
Aktivitet eller begivenhed: International Christmas Party
Beskrivelse: Et tilbud til tværkulturelle etniske grupper, der fejrer jul langt hjemmefra.
Arrangementet finder sted første lørdag i december. Etniske danskere er også velkomne.
Dramatisering af julehistorie, internationale julesalmer, indslag af forskellig art såsom musik. Der
er International buffet med mad tilvejebragt at deltagerne. Santa Claus kommer og deler gaver
til alle børn. Der er julequiz og salg af lotteri sedler for at støtte KICs arbejde for gadebørn i
samarbejde med Bradford United Church of Christ in the Philippines. Gevinster til lotteri kommer
fra KIC church committee og venner.
Kommentar: En glædelig begivenhed med mulighed for at snakke sammen og fejre julen. Mange
inviterer venner og familie, som ellers ikke kommer i kirken, og oplever et kristent fællesskab i
fejringen af julen.
Antal deltagere fra målgruppe: 150-200 personer
Aktivitet eller begivenhed: Bible study i Lunderskov og Kolding
Beskrivelse: Bibelundervisning med Pastor Jens Fischer Nielsen som leder; starter med
fællesspisning hos en familie. Familien opfordres til at invitere deres naboer og venner.





8.






9.
•

•



Kommentar: Bibelundervisning blev afholdt hos familier i Lunderskov og i Kolding med
bibellæsning, samtaler om personlige oplevelser og udfordringer i lyset af de læste bibelske
tekster. Sang og fællesbøn om glæder og sorger blev delt i tillid.
Antal deltagere fra målgruppe: 6- 12 personer
Aktivitet eller begivenhed: Malerværksted på en skole og på asylcentre
Beskrivelse: Et tilbud til elever og voksne, som har interesse for kunst. Stedet er Munkevænget
Skole, men gives også til flygtninge på asylcentre for at skabe kreative fællesskaber. Der er tid til
at slappe af og opleve glæden ved at kunne udtrykke sig kunstnerisk. Kunstindhold: ”Tegn og
symboler i religioner”, ”Årstiderne i DK og i eget land,”, og slutter med udstilling af deres
malerier.
Kommentar: Nogle af deltagerne bruger pensler og maling for første gang og er glade for at
opleve, at de kan lave noget fint eller smukt. Dette tilbud blev også modtaget af flygtninge i
Vonsild Camping og Sommersted Asylcenter. Det blev afholdt for tværkulturelle kvinder i
Haderslev i 2016. Asylcentrene i nærheden er nu lukket. Tilbuddet gives nu ved efterspørgsel og
kan afholdes på en skole og i kirker.
Antal deltagere fra målgruppe: 100 personer med 4-9 frivillige medarbejdere
Aktivitet eller begivenhed: Venskabsfamilieordning med flygtninge
Beskrivelse: Et tilbud, der gives til enkelte personer eller familier i lokale kirker om at være
kontakt - eller venskabsfamilier med flygtninge i byen. Opgaven er ”at guide flygtningene ind i
det danske samfund og ind i et meningsfuldt fællesskab med deres nye medborgere.”
Kommentar: Vi er glade for, at vi har en aktiv frivillige medarbejder, Elsebeth Fischer Nielsen,
som fra sit tidligere arbejde i Esbjerg, har stor erfaring med tværkulturelt arbejde såvel som
flygtningearbejde. Elsebeth F. yder en stor opgave i at matche familierne med flygtninge. Vi har
efterspørgsel på flere venskabskontaktfamilier til flygtninge og blandt elever i sprogcaféen, såvel
som deltagere til brunch og kvindeklub.
Antal deltagere fra målgruppe: 17 match i venskabskontaktfamilieordning i 2016 med flygtninge
fra Syrien, Eritrea, Irak, Congo. (Alt i alt er der nu 30 venskabsfamilier i Kolding.)

10. Aktivitet eller begivenhed: Orienterings møde hos Dansk Flygtningehjælp i modtagelsen af nye






placerede flygtninge i Kolding Kommune:
Beskrivelse: Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti er regelmæssigt inviteret til at hilse på nye
flygtninge, der er kommet til Kolding. Vi får mulighed for at fremlægge vores tilbud til dem
sammen med 4-5 andre foreninger i byen. Ægteparret Jens Fischer Nielsen og Elsebeth Fischer
Nielsen deltager på skift i introduktions møder hos Dansk Flygtningehjælp. Denne mulighed er
resultatet af løbende møder mellem Michael M, Elizabeth O, Elsebeth F. og Kolding Kommune,
som har udliciteret koordination og kontakt med flygtninge og asylansøgere til Dansk Flygtninge
Hjælp.
Kommentar: Orienterings møder giver mulighed for at møde nye flygtninge i byen ansigt til
ansigt. Vi får lejlighed til at introducere Kolding provstis tilbud til nytilkomne og samtidig er der
en mulighed for at lære aktørerne i ”flygtningearbejdet” i Kolding bedre at kende.
Antal deltagere fra målgruppe: 3- 15 flygtninge

11. Aktivitet eller begivenhed: Middag på tværs
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Beskrivelse: Et fællesmøde omkring mad og fællesskab med et element af læring og et emne til
den pågældende aften.





Middag på tværs i Kolding Provsti blev først gennemført i Vamdrup Kirke. I 2016 blev tilbuddet
udvidet til flere kirker og andre kirkelige samfund i Kolding. Udvidelsen skete med dannelsen af
Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding (TKNK). TKNK er netværk af lokale kirker i byen som
har familier, der har sagt ja til at være kontaktfamilier med flygtninge. Udover organisering af
Middag på tværs rundt om i provstiet formidler TKNK informationer af anden art med interesse
for flygtninge og deres venskabsfamilier. Hver kirke i netværket har et lokalt udvalg, som
planlægger programmet og henter om ønsket hjælp hos provstiets tværkulturelle
kirkemedarbejder og aktive frivillige i dennes netværk. Middag på tværs begynder med
fællesspisning. Alle er opmuntret til at komme med mad. Det er plads til sang, lidt underholdning
efter fællesspisning. Der er andagt i kirken, som giver mulighed for at bede en bøn eller tænde et
lys.
Middag på tværs er velbesøgt. Medlemmer af en lokale kirke, indvandrere, udlændinge i byen,
venskabsfamilier og flygtninge er med. Kirkerne som afholdt Middag på tværs i 2016 er følgende
med tal af deltagere: Kolding Valg Menighed (120 personer), Kirkeibyen (130 personer),
Kristkirken (50-60 personer), Vamdrup Kirke (100 personer), Simon Peters Kirke(120 personer)
Tyrstrup Kirke (55 personer).
Kommentar: Vi håber på at flere kirker i Kolding Provsti melder sig som vært i Middag på tværs,
så det bliver muligt at have Middag på tværs hver måned. Middag på tværs giver mulighed for
indvandrere, flygtninge og danskere at bygge bro i et tillidsfuldt fællesskab.
Antal deltagere fra målgruppe: 50-130 i pr. aften. Ca. 500 deltog alt i alt i 2016

12. Aktivitet eller begivenhed: Din tro, Min Tro






Beskrivelse: Din tro min tro er et tilbud til alle elever i 9. klasser i Kolding kommune. En jøde,
kristen og muslim kommer ud i klasserne og fortæller om deres religions hellige bøger og
trospraksis. Herefter får elever og undervisere mulighed for at spørge ind til forskelle og ligheder.
Din tro min tro faciliteres i Kolding af det lokale SKIK i samarbejde med landsnetværket Din tro
min tro. Besøg skole-kirke samarbejdets (SKIK) hjemmeside for yderligere information.
Kommentar: Undervisningen afvikles på fire fagdage og muliggøres i kraft af organisering hos
SKIK, som har kontakten med de enkelte klasselærere og gæstelærerne. Jørgen Dahl fra
Tværkulturelt udvalg er fast tilknyttet undervisning i kristendom. Der er større efterspørgsel end
vi kan efterkomme, hvorfor vi har valgt alene at tilbyde det til 9. klasserne.
Antal deltagere fra målgruppe: 7-900 årligt

13. Aktivitet eller begivenhed: Excursion/Udflugt
•

•

•

Beskrivelse: Et tilbud hver juni i sommeren til dem, som vil gerne have orientering om den
danske kultur, historie, natur og miljø; endags program fra kl. 9- 17:00. Der er altid nogle
danskere, som melder sig. Deltagere betaler for opkrævet entre til udflugtsstedet. KIC
udvalgt/church committee ansøger om midler til bus udgift, som en gang i mellem lykkes.
Kommentar: Sidste år var udflugten til Varde med besøg i Sankt Jacobi Kirke, Minibyen, og
Blavånd Zoo. Mennesker er glade og turen giver mulighed for mange personlige samtaler,
øvelse i det danske sprog, opbygning af venskaber og mere kendskab til Danmark.
Antal deltagere fra målgruppe: 50-60 personer

14.Aktivitet eller begivenhed: Toner på tværs
•
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Beskrivelse: Toner på tværs er en kulturelt event i Kolding hver september med sang, musik,
dans, digt, international buffet (med samtaler rundt ved bordene) og indsamling til ofre for krig
eller naturkatastrofer. Indsamlingen på c. 6,000 kr. i 2016 gik til ”Læger uden Grænser”.
55 familier kom i 2016 med mad til den Internationale Buffet. Alle, der kommer med mad og

•

•

optræder på scenen gør det gratis. Hvis det bliver nødvendigt, gives der støtte til transport og
refusion af materialer og madvarer. Et stående udvalg hjælper den tværkulturelle
kirkemedarbejder med planlægning og afvikling.
Kommentar: Begivenheden er velbesøgt i kraft af de mange aktive på scenen og de, der bringer
mad. (Notat: Toner på tværs blev afholdt i Tyrstrup Kirke i Christiansfeld 2 gange i det sidste 3 år.
I 2016 har Tyrstrup valgt at fokusere på indsatsen med at række ud til indvandrere og flygtninge i
det lokale område i Christiansfeld ved afholdelsen af tværkulturel gudstjeneste og flere Middag
på tværs.)
Antal deltagere fra målgruppe: 300-400 personer (i Kolding )

15. Aktivitet eller begivenhed: Sommerlejr i Løgumkloster og Hørby






Beskrivelse: Sommerlejr i Løgumkloster planlægges og gennemføreres i et samarbejde mellem
Luthersk Mission, Tværkulturelt Center i Ribe Stift og Tværkulturelt Arbejde i Kolding Provsti.
Sommerlejren blev udvidet til 2 lejre i år 2016. Lejren i uge 26 har fokus på
kristendomsundervisning til iranere og afghanere, som særligt bad om dette. Lejren i uge 27 er
mere til enkeltpersoner og tværkulturelle familier og flygtninge med plads til leg, bible study,
kreative aktiviteter, udflugt o.s.v. Blandt deltagerne er også folk med henvisning fra
kommunerne. Muslimer er også med, selv om det er en kristen sommerlejr. Det var muligt at
gennemføre 2 lejre i 2016 fordi KIT (Kirkernes Integrations Tjeneste) bidrag med økonomisk
støtte. Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti støtter også sommerlejren i Hørby med deltagelse
af Lilly Biswas som chef i køkken samt to frivillige fra KIC.
Kommentar: Det er imponerende at frivillige medarbejdere er villige til at bruge 5 feriedage for
at støtte op om sommerlejrene og udtrykke deres glæde og taknemlighed i mødet med de
fremmede. Sommerlejrene i Løgumkloster og Hørby i uge 27 havde det same tal af deltagere.
Nederst giver vi kun statistik om antallet af deltagere i Løgumkloster.
Antal deltagere fra målgruppe: 79 deltagere i uge 26 (54 asylansøgere og 25 frivillige); 167
deltagere samt frivillige i uge 27 med tværkulturelle familier som kristne og muslimer (to
sommerlejre i Løgumkloster i uge 26 og uge 27)

16. Aktivitet eller begivenhed: Multikulturelt Forum i Kolding Kommune
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Beskrivelse: Multi-kulturelt forum er nyt navn for det tidligere integrationsråd. Multi-kulturelt
forum har repræsentanter fra multi- etniske grupper og andre foreninger i Kolding kommune
med følgende formål:
at styrke kendskabet med hinanden
at være bindeled mellem foreninger og Kolding Kommune,
at være et vidensforum for integration,
at have fokus på sårbare grupper
at være i tæt dialog med erhvervslivet
at have fokus på mangel på beskæftigelse og praktikpladser.
Der er 13 foreninger og multi-etniske grupper, som er repræsenteret. Repræsentanter for
Byrådet i Kolding Kommunes Social og Sundhedsudvalg, Sprogskolen og Job Center er også med.
Tværkulturelt Arbejde i Kolding Provsti er repræsenteret ved Elsebeth Fischer Nielsen og
Elizabeth Padillo Olesen. Multikulturelt forum mødes 4 gange om året. Der blev afholdt
inspirationsmøde i 2016 med fokus på forebyggelse af radikalisme og ekstremisme i april.
Samme måned blev Multikulturelt Forum sammen med andre forenings-frivillige grupper i
Kolding Kommune indbudt af Kolding Kommune til et dialog møde om Flygtningeindsatsen, som
gav besked om puljer, som foreninger kunne ansøge.





Kommentar: I 2016 var der 267 flygtninge, der blev placeret i Kolding. Vores deltagelse i
Multikulturelt Forum giver samarbejdsmuligheder på lokalt plan vedrørende indsatsen overfor
flygtninge og adgang til at debattere kulturelle og sociale problemer i Kolding kommune.
Antal deltagere fra målgruppe: 50-100

17. Aktivitet eller begivenhed: Multietnisk konference
•

•
•

Beskrivelse: Multietnisk inspirationskonference er et tilbud til dem, som arbejder med
udlændinge og flygtninge i hele Danmark. Konferencerne afholdes i København og i Århus ;
arrangeret i november af Tværkulturelt Center i samarbejder med kirker og foreninger i
Danmark. Tværkulturelt arbejde i Kolding provsti er repræsenteret i planlægningsmøder og
afvikling af efterårets konference. KIC i Kolding Provsti er medlem af Tværkulturelt Center.
(Tværkulturelt Center har 148 sognemenigheder og 25 migrant menigheder samt
landsorganisationer som medlemmer. En fra KICs ”church committee” deltager i Tværkulturelt
Centers repræsentantskabsmøde hvert forår.)
Kommentar: Vores frivillige deltager i konferencerne for at hente inspiration og møde andre
aktører i Danmark, som arbejder tværkulturelt.
Antal deltagere fra målgruppe: 4-8 frivillige fra Kolding /konferencedeltagere: 100-125 fra
forskellige kirker.

18. Aktivitet eller begivenhed:

Indslag til udgivet materialer og media dækning af tværkulturelt

arbejde i Kolding Provsti
 Beskrivelse: ”Arbejde blandt migranter og flygtninge i Kolding provsti ” 8 sider af Elizabeth P.
Olesens artikel til bogen, Migration og Mission, udgivet af Dansk Missionsråd ved Mogens
Mogensen.
*Interview med Elizabeth om Tegne/male workshop til materialet: ”Glem ikke
gæstfriheden/Folkekirkens møde med asylansøgere” (Diakoni over grænser) af Tværkulturelt
Center
*Interview med Michael Markussen i TV udsendelsen ”Stambordet” med fokus på
flygtninge. https://www.youtube.com/watch?v=EqXa9n6HNP8&spfreload=10 om:
*Michael M medvirkede med tale på rådhustorvet i forbindelse med massakren på
satiremagasinet Charlie Hebdo.
*Michael M talte ved moddemonstration i forbindelse ”Stop islamiseringen af Danmark” i
Kolding midtby.
 Kommentar: Det er også vigtigt, at kirkens holdning til de fremmede og dens tjeneste for dem
bliver synliggjort for det danske samfund.
 Antal deltagere fra målgruppe: kan ikke måles, hvor mange lytter/læser

19.Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti også modtager invitation fra kirkerne
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Begivenhed: Den tværkulturelle kirke og kulturmedarbejder tog imod invitation fra kirkerne i
Kolding Provsti eller udefra ved at give information om tværkulturelt arbejde i Kolding provsti
eller om at give oplæg om et bestemt emne eller arrangere kulturelt indslag til nogle events:
”Helbreder Gud i dag?” til Harte Kirkens Apha Kursus aften
”Flygtninge i Kolding” til Kirkehøjskole i Skt. Nicolai Kirke
”Personlig rejse i den kristne tro” til Fællesskabsaften i Tyrstrup Kirke
”Et smag af Toner på tværs” til Haderslev Stiftsdag ved Harmonien Haderslev
”Mini Toner på tværs ” til Y’s Mens generel forsamling i Haderslev
Vikar dækning konfirmationsundervisning ved Simon Peters Kirke





Indslag til Brøndby Strand Kirkens opstart af Middag på tværs
”Kunst i den kristne tro”, Missionsforsamling i Janderup, Varde
”At tage imod de fremmede og hvad kirken kan gøre, ” Bedste Missionshus i Løgumkloster
”Glæde og gode oplevelser uden sprog”, seminar oplæg til Multietnisk inspirations konference i
Århus (Tværkulturelt Center)
Kommentar: Det har været muligt at sige ja til ovenstående invitationer, da bestilling blev givet
god tid i forvejen. Det er glædeligt, at Tværkulturelt arbejde i Kolding provsti i så høj grad bruges
til undervisning og inspiration for kirkerne i og udenfor Kolding provsti.
Antal deltagere fra målgruppen: 5 kirker, 2 missionsgrupper, 3 foreninger

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed: Sprogcafé
 Beskrivelse: Sprogcafé fortsætter hver torsdag til udlændinge og flygtninge i år 2017. Flere
elever har udtrykt behov for at lære engelsk for at støtte deres kommende uddannelse i
Danmark. Når Ungdomscenteret åbner primo 2018 er dette en af de aktiviteter, som vi skal
overveje, om vi kan løfte.
 Kommentar: Der er brug for at finde flere frivillige medarbejdere. Vi har fokus på at udarbejde
og indsamle undervisningsmaterialer.
Aktivitet eller begivenhed: KIC som en menighed i Kolding Provsti. Dannelsen af Internationalt Kor
 Beskrivelse: KIC som menighed er kendetegnet ved en mindre gruppe af mennesker, som har
været med i mange år og så den store majoritet af folk, som er på “gennemrejse” i kraft af
arbejde og studier, flygtning eller asylant.
 Kommentar: Det er et mangeårigt ønske, at vi må få tilknyttet et internationalt korarbejde til
menigheden. Vi håber at dette må kan realiseres i fremtiden, så vi kan udbygge gruppen af folk,
der er mere stabile. Uden en stabil kerne er det svært at byde velkommen til det store flertal af
”gennemrejsende”.
Aktivitet eller begivenhed: med fokus på kirkefamilier og børn
 Beskrivelse: Der er stigende antal børn i de tværkulturelle familier tilknyttet KIC. I forbindelse
med gudstjeneste i KIC afholdes der fra og med 2017 børnekirke.
Der udarbejdes en plan for at genoptage Simon Peters Kirkens kirkefamilieordning for familier
med små børn, som blev sat i bero med Vivi Eriksens fratrædelse som den tidligere SPKs diakoni
medarbejder. Kirkefamilieordning er med kreativ bibelsk fortælling til børn og fællesspisning.
Der opsøges danske familier og tværkulturelle familier med børn, som kan stå i udvalget for
kirkefamilieordning som er et tilbud for både danske og tværkulturelle familier med små børn.
 Kommentar: Kirketjener i SPK, Mikael Jensen brænder for dette. Kirkefamilierordningen bliver
et samarbejde mellem Simon Peters Kirke og Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti i efterår
2017.
Aktivitet eller begivenhed: Din tro, min tro
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Beskrivelse: Som noget nyt tilbydes ”Din tro min tro” nu også som et aftenarrangement åben for
hele Kolding på Munkensdam Gymnasium den 7. november. Elever med religionsundervisning er
særligt i fokus med kontakt til de lokale religionsundervisere.
Kommentar: Der er ligeledes kontakt med Kolding Gymnasium, som med en større del af elever
med muslimsk baggrund er oplagt for sådanne seminarer. Michael er kontaktperson til
undervisere og har tidligere været på skolerne til religionsdialoger.

Aktivitet eller begivenhed: Malerværksted på skolen, også som tilbud til kirkerne
 Beskrivelse: Det handler om at møde hinanden på et malerværksted og opdage noget nyt i sig
selv. Målet er at have kendskab til tegn og symboler i religionerne, og at blive bedre til at
udtrykke sig kunstnerisk gennem farver, linjer og billedsprog.
 Kommentar: Der er efterspørgsel på malerværksted fra unge elever, studerende og au pair piger.
Aktiviteten tilbydes i sommer og efterår 2017. Malerværksted er også et tilbud til kirkerne i
Kolding Provsti.
Kunstudvalget i Simon Peters Kirke er også åben for at være med til at give dette tilbud til
kirkerne.
Aktivitet eller begivenhed: Årlige, månedlige, ugentlige tilbud
 Beskrivelse: Årligt tilbud som sommerlejr, ekskursion og kulturelle events fortsætter med at
være aktiviteter, som tiltrækker mange danskere, indvandrere og flygtninge. De er
forsamlingspunkter for muligt fællesskab på trods af forskelligheder. Deltagere kommer fra
forskellige byer og kommuner.
Månedligt og ugentligt tilbud som gudstjeneste, sprogcafe, brunch og kvindeklub, arbejde for
flygtninge tiltrækker deltagere i det lokale område såvel som hele provstiet og længere væk.
 Kommentar: Disse aktiviteter/begivenheder tilbydes i kommende år med bevidsthed om nogle
vanskeligheder og nye udfordringer til overvejelse og vurdering sammen med Tværkulturelt
udvalg i Kolding Provsti. Må alle aktiviteter være redskab i at møde de fremmede i Jesu
kærlighed i det danske samfunds kontekst og i kirkernes åbenhed og gæstfrihed.

Generel status på samarbejdsprojektet nu

Vurdering og kommentar:
2016 var præget af store flygtningestrømme til Danmark, som skabte behov for øjeblikkelig hjælp.
Flygtningestrømmen er klinget af i 2017. Ikke desto mindre oplever vi rundt i sognene en øget
bevidsthed og ønske om at byde ”de fremmede” velkommen i Kolding.
De stigende antal venskabsfamilier, middage på tværs, øgede internationale gudstjenester flere steder i
provstiet og tværkulturelle tiltag såsom sprogcafe, kvinder møder kvinder, brunch, udflugter og
religionssamtaler har bevidsthed i medier såvel som hos Kolding kommune, Dansk Flygtningehjælp og
andre instanser. Kolding provstis tværkulturelle arbejde er en samarbejdspartner, der regnes med i det
tværkulturelle landskab i Kolding kommune.
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Tværkulturelt arbejde i Kolding provsti er også repræsenteret i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke
Religionsmøde. Det binder os sammen i læringsnetværk i hele stiftet.
Samarbejdet med Kolding Kommune og Dansk Flygtningehjælp styrker vores indsats overfor flygtninge
og andre udlændinge. Samarbejdet letter arbejdet med regler, love og stadig flere nye bestemmelser på
området, som påvirker livet for flygtninge og indvandrere. Uden dette netværk, ville vi ikke kunne være
nær så effektive med hjælp og rådgivning til indvandrere og flygtninge, som kommer til kirkens dør og
beder om konkret vejledning.
Samarbejdet med Luthersk Mission og Tværkulturelt Center i Ribe Stift med hensyn til sommerlejre er
eneste mulighed for at løfte så stor en opgave. Der skal findes mange frivillige, som vil bruge 5 feriedage
for at få det hele til at fungere.
Samarbejdet med Simon Peters Kirke er en vigtig base for ikke bare den tværkulturelle kirkemedarbejder
men også de faste aktiviteter, som har deres base i Simon Peters Kirke. Ansatte og menighedsrådet i
Simon Peters Kirke er nødvendige samarbejdspartnere, når de mange aktiviteter året rundt afvikles i
kirkens lokaler.
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