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Økonomi og regnskab

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i samarbejdsprojekterne: 124 personer

Brændkjær Kirke
Hejls, Vejstrup og Taps Pastorat
Harte Kirke
Kolding Provsti
Simon Peters Kirke
Simon Peters Kirke

4 i styregruppe for månedlig brunch, 5 i styregruppe for ”Kvinder møder kvinder”, 12 undervisere i
ugentlig sprogcafe, Frivillige til internationale gudstjenester (10), styregruppe for KIC-committee (5),
venskabsfamilier for flygtninge (40 individer og deres familier), frivillige på årlig sommerlejr (3), Frivillige
i styregruppe/køkken/oprydning ifbm ”Toner på tværs” (25, frivillige, som medbringer mad 50
personer)
Antal løst tilknyttede frivillige: (To sommerlejre: 35 frivillige (2x); 80-100 personer som gratis synger
og optræder til Toner på Tværs.
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit fra 20 til 400 personer (ca. 40)

Status over årets arbejde
1.a. Kirkelige handlinger i KIC (Kolding International Congregation)
• Beskrivelse: Engelsk gudstjeneste hver den første søndag om måneden, samt gudstjeneste ved
højtiderne som jul, påske og pinse.
• Kommentar: Gudstjenesten i KIC (Kolding International Congregation) er økumenisk på
Folkekirkens lutherske grund jfr. kommissorium. Det tilstræbes at bruge liturgiske elementer,
som afspejler mangfoldigheden i kirkelige traditioner. Det er samtidig et mål at være brobygger
til højmessen i Folkekirken.
Engelsk er fortsat gudstjenestesproget og samtidig oplever vi at farsi, arabisk og dansk bliver
mere efterspurgt. Det er en tilbagevendende drøftelse, om vi bør anskaffe et tolkeanlæg.
Antal deltagere fra målgruppe: 20-60 personer
1.b. Dåb, børn og oplæring
• Beskrivelse: 3 dåb af små børn af med tværkulturelle kristne forældre. Dåb af en kvinde og en
dreng med muslimsk baggrund.
• Kommentar: Dåb er fest i menigheden. Forældrene holder som regel receptionen efter dåben i
kirkens konfirmandstuer.
KIC har også børnekirke med faste frivillige ifbm gudstjenesterne.
• Antal deltagere fra målgruppe: 5 familier og KIC
1.c. Fælles gudstjenester med Simon Peters Kirke
• Beskrivelse: Der afholdes fælles gudstjeneste med Simon Peters Kirke danske menighed i ifbm
Hellige Tre Konge og Pinse. KIC inviteres til at deltage i ved Fastelavn, Skt. Hans aften og til
Simon Peters Kirkes fødselsdag/høstgudstjeneste.
• Kommentar: Det er en gevinst at den internationale menighed oplever fællesskab med den
danske menighed, hvor de ikke bare er gæster. Samarbejdet med præster og menighedsråd i
SPK er meget berigende for begge menigheder. Det betyder meget at KIC præst også er præst i
den danske menighed.
• Antal deltagere fra målgruppe: 120-150 personer
2. Dannelse af Internationalt kor, KIV eller Kolding International Voices

•

•

•

Beskrivelse: KIV blev dannet i august 2017 med Ejvind Amorsen og Michael Markussen som
ansvarlige. Korleder er Jeanette Bonde. Målet er at opbygge et internationalt rytmisk kor med
fokus på kirkemusik. KIV henvender sig bredt ud i hele provstiet. Der er særligt fokus på at få
sangere med anden etnicitet og unge med i koret.
Kommentar: 2 audition/optagelses prøver blev gennemført af dirigenten Jeannette Bonde i
august ´17 og januar ´18. Vi er p.t 55 sangere. Blandt sangere er studerende, som er i DK på et
kort ophold (1 eller 2 år). Vi er p.t 8 nationaliteter og en god blanding af unge og ældre i koret.
Der er p.t 10 tenorer, som er helt unikt for et sådan kor. Der er løbende efterspørgsel på at
være med. Næste audition er august ´18.
Antal deltagere fra målgruppe: 45-60 forventes at stige i tal.

3.a. Sprogcafé med fokus på at lære dansk
• Beskrivelse: Tilbud til udlændinge, immigranter, flygtninge, studerende, gæstearbejdere hver
torsdag kl. 16-18 at lære dansk.
Fra 2010 har sprogcafeen været holdt i Simon Peters Kirkes forskellige lokaler. I januar 2018 er
sprogcafe flyttet til Simon Peters Hus på Islandsvej 4.
Sprogcafeen starter med fælles kaffetid og personlige samtaler rundt omkring bordene, hvor
den enkelte introducerer sig selv til gruppen. Fællessang og leg indgår i undervisningen.
Eleverne fordele i mindre grupper, som svarer til hvor mange frivillige der kommer. Fordelingen
af eleverne til lærere tager hensyn til elevernes forskellige niveauer.
• Kommentar: Der er stort engagement og faglighed fra de frivillige medarbejdere. Blandt
lærerne har vi 5 pensionerede folkeskolelærere, 3 lærere som stadigvæk underviser i
Folkeskolen; en tidligere præst og 3 frivillige, som har været frivillige i andre steder.
Kordegne i Simon Peters Kirke hjælper med at kopiere undervisningsmaterialer.
• Antal deltagere fra målgruppe: 10 -20 elever hver torsdag samt 7-12 frivillige lærere
3.b. Sprogcafe i engelsk
• Beskrivelse: Er opstået som et særligt ønske fra nogle af eleverne i sprogcafeen, som gerne vil
forbedre deres engelske kundskaber som en hjælp til deres plan for uddannelse i Danmark efter
sprogskolen. Sprogcafe i engelsk blev tilbudt i slutningen af 2017. (Engelsk sprogcafe foregår i
Elizabeths kontor hver onsdag fra kl. 10-11.30 med 2 frivillige medarbejdere.)
• Kommentar: Vi har også modtaget henvisning af personer, som har interesse for at anvende
tilbuddet. Det er muligt vi kan imødekomme deres ønske, som er også afhængig af frivillige
medarbejderes tid.
• Antal deltagere fra målgruppe: 3 elever fra Syrien, Congo og Usbekistan og 2 frivillige fra
Moldova og Filippinerne. Elizabeth samler og forbereder undervisningsmaterialer.
3.c. Privat undervisning i dansk
• Beskrivelse: Der er nogle elever, som kommer også og beder om hjælp med at få sprogcafe på
et andet tidspunkt, fordi deres jobskema gør det umuligt for dem at deltage i torsdags
sprogcafe.
• Kommentar: Det har været en udfordring at finde en lærer, som kan tilbyde danskundervisning
på et andet tidspunkt, som afholdes i kirken eller på et private hjem.
• Antal deltagere fra målgruppe: 2 personer: En fra Indien, og en fra Libanon
3.d. Hjælp med CV, ansøgning og referencer

•

•

•

Beskrivelse : Der kommer også personer, som beder om hjælp ved udfærdigelse af CV og
ansøgning. Nogle Cv’er er skrevet på engelsk og har brug for at blive oversat til dansk; eller CV,
som kræver korrektur på engelsk. De sker også, at der er nogle, som beder om skriftlige
referencer fra Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti.
Kommentar: Det er trist, når de ikke kan få et job, eller at det tager meget lang tid for dem.
Men det er også en stor glæde, når de kommer tilbage og meddeler, at de har fået jobbet og
siger tak.
Antal deltagere fra målgruppe: 8 personer

4. Brunch Fællesskab
• Beskrivelse: Fællesspisning en gang om måneden for at skabe netværk, venskab, accept,
forståelse og støtte. Der er fast indslag om et land med efterfølgende samtale. Internationale
sange og bibelsk refleksion ved opstart. I 2017 blev disse lande omtalt, vist eller fremlagt af
frivillige: Bangladesh, Indien, Zambia, Rumænien, Israel, USA, Nigeria, Ungarn.
• Kommentar: En tid til uformelt møde og samtale. Det er godt at det er et udvalg, som kan
hjælpe med i de praktiske opgaver. Det er en stor glæde for folk at kunne fortælle om deres
land og opleve, at de bliver lyttet.
• Antal deltagere fra målgruppe: 20-40 personer med børn hver måned minus december og juli.
Et udvalg af 5 personer er ansvarlig for afvikling. (cirka 300-350 i år 2017)
5. Kvinder møder kvinder
 Beskrivelse: Et tilbud til kvinder på tværs af kulturer og religioner den sidste lørdag i måneden
fra kl. 13-17. Kvinderne mødes til fælles inspiration, læring, samtale og netværk. Møderne
starter med kaffe og te. Vi synger, laver gymnastik og arbejder med månedens emne. Følgende
emner: fejring af alle kvinders fødselsdag, skønhedspleje, blomsterdekoration i forår, sundhed
og disciplin/hvordan taber jeg mig; danske traditioner, madlavning, juledekoration.
• Kommentar: KMK er et rum for kvinderne at slappe af, være kreative, og have tid til at dele
med hinanden, hvad de kan og hvad de kan blive beriget af fra andre. Nogle kvinder kommer
med deres små børn. Et stabilt udvalg af kvinder styrer mødet. 2 kvinder fra udvalget er
ansvarligt for hvert møde.
• Antal deltagere fra målgruppe: 15-30 hvert månedlige møde minus juni, juli (250-300 på et år)
6. International Christmas Party
• Beskrivelse: Fejring af jul som kristen højtid der samtidig også bruges af ikke-kristne som en
kulturel begivenhed. Muslimer deltager også. De fleste familier kommer med børn.
Programmet starter i kirkerummet med julesange og dramatisering af julehistorie af 17
skuespiller. Det lykkedes for os i 2017 af finde disse personer. Der gives opmærksomhed til børn
med et særligt program og fordeling af julegaver til børn fra julemanden. Der er lotterispil til
fordel for gadebørn i Cebu City, Filippinerne i samarbejde med en lokal kirke.
• Kommentar: Det er altid en stor usikkerhed om, hvorvidt vi kan finde skuespiller til julens
rollespil. Kirkepersonaler ved Simon Peters Kirke er en stor hjælp ifbm med de praktiske
opgaver.
• Antal deltagere fra målgruppe: 180-220 personer
7. Malerværksted

•

•

•

Beskrivelse: Malerværksted havde været et tilbud til flygtninge på asylcenter i de sidste tre år. I
2017 foregik malerværksted på sommerlejren, som blev afholdt i Løgumkloster og til
tværkulturelle kvinder i Haderslev. Børnene og voksne var med. I Kolding er malerværkstedet
udbudt til voksne udlændinge og unge elever på Munkevængets Skole i billedkunstlokalet.
Religiøse symboler bruges som inspiration til at lave billeder, der afspejler værdier som
kærlighed, håb, tolerance, accept, barmhjertighed, frihed og retfærdighed.
Kommentar: Malerværksted er en regelmæssig aktivitet på den tværkulturel sommerlejr.
Malerværkstedet på Munkevængets Skole laves i samarbejde med Simon Peters Kirkes
kunstudvalg.
Antal deltagere fra målgruppe: 15- 40 (80-100 tre gange)

8. Venskabsfamilieordning med flygtninge
• Beskrivelse: Arbejdet går ud på at finde enkelte personer eller familier i de lokale kirker i
Kolding, som er villige til at blive kontaktvenner med flygtninge med det formål at guide
flygtninge ind i det danske samfund og ind i et meningsfuldt fællesskab med andre.
• Kommentar: Elsebeth Fischer Nielsen står for at matche familier i Kolding provstis kirker med
de flygtningefamilier, som ønsker at få denne tjeneste.
• Antal deltagere: 40 individer og familier fra Kolding er p.t matchet med 126 flygtninge
9. Dannelsen af TKNK
• Beskrivelse: Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding blev dannet i 2016 efter model i
Haderslev. TKNK mødes to gange om året for at dele erfaringer og får inspiration til opgaven
med at være venskabsfamilier for. Mødet afholdes på skift af kirker i TKNK netværk. I
flygtningearbejdet samarbejdes der med Kolding kommune og Dansk Flygtningehjælp.
Elizabeth, Elzebeth og Michael samt flere af de frivillige deltager løbende i udbudte
konferencer, seminar.
• Kommentar: 7 lokale kirker er med i netværket. Kova, Kirkeibyen, Tyrstrup Kirker, Indre
Mission, Simon Peters Kirke, Vamdrup Kirke, Den Afrikanske Menighed/Kristkirken. Det er
løbende udfordring at have flest mulig af kontaktfamilierne med til TKNK møder og aktiviteter.
• Antal deltagere fra målgruppe: 15- 20 kontakt familier (30-40, to gange)
10. Middag på tværs i kirkerne
• Beskrivelse: Middag på tværs kører for andet år. Arr. organiseres af TKNK som et tilbud til
venskabsfamilierne om at være sammen med de flygtninge, de har taget ansvar for. Og
samtidig at kunne mødes med andre kontaktfamilier. Middag på tværs er samtidig åben for
andre danskere, indvandrere og flygtninge, som har interesse i at spise med andre. 7 lokale
kirker var med til at afholde Middag på tværs i ´17.
• Kommentar: Hvert udvalg i kirkerne afholder Middag på tværs på sin egen unikke måde. Skønt
at se aktiv deltagelse fra de lokale danske medlemmer i kirkerne såvel som
menighedsrådsmedlemmer (Notat: En kontakt gruppe i Lundeskov har meldt sig at være vært i
Middag på tværs i 2018)
Antal deltagere fra målgruppe: 50 -130 deltagere pr. aften
11. KIC udflugt

•

•

•

Beskrivelse: Udflugt afholdes hvert år i midten i julemåned. KIC church committee står for
planlægning. Turen ønsker at introducere til den danske kultur, natur og historie. Udflugten i
2017 var til Den gamle Landsby i Varde.
Kommentar: En dagsudflugt giver tid til at uddybe personligt forhold til hinanden og have en
fælles oplevelse. Der skal gives opmærksomhed til, hvornår Ramadan fejres, da vi også gerne vil
have deltagere med muslimsk baggrund.
Antal deltagere fra målgruppe: 40 deltagere

12. Lecture Evening /Foredragsaften
• Beskrivelse: En foredragsaften med en kvalificeret input af en faglig og kompetent person, som
kan tiltrække også andre grupper, som arbejder tværkulturelt. Oktober 10: ”Living with Grief/
At leve med sorg af Psykolog Olu Robbin Coker med afrikansk baggrund holdt seminarie i Simon
Peters Kirke.
• Kommentar: Deltagere kom fra Haderslev, Kolding, Ribe og Sønderborg. Interessant emne om
sorg, tab og identitet som flygtning. Der var mange praktiske råd og vejledning.
• Antal deltagere fra målgruppe: 60 deltagere
13. Tro møder tro på folkeskoler, efterskole og Munkensdam Gymnasium
• Beskrivelse: Tro møder tro har tidligere heddet Din tro min tro og organiseres i 9. klasserne af
SKIK. Imamer og en kristne gæstelærere indgår i teams, som kommer ud på skolerne. Med
oplæg om traditioner, trospraksis, helligbøger, religionsfrihed mm. lægger der op til debat med
eleverne.
• Kommentar: Sommeren 2017 trak jødiske gæstelærere sig fra teamet grundet uenig, hvorfor
efteråret planlagte besøg blev skubbet til foråret 2018. Vi var spændte på, hvordan det ville
påvirke projektet, at vi nu er uden jødisk deltagelse. De første erfaringer i foråret 2018 er meget
positive og vi fortsætter derfor med at udbyde projektet til skolerne.
• Antal deltagere fra målgruppen: 20-75 personer pr. gang. Antal deltager i 2017 ca. 500 elever.
Forventet antal i 2018: ca.8-900 elever
14. Tværkulturel weekend sommerlejr for flygtninge
• Beskrivelse: Et tilbud til flygtninge, som gerne vil uddybe deres kendskab til den kristne tro.
Nogle har fået asyl mens andre venter på at høre, om de får asyl eller afvisning. Nogle deltagere
har været flyttet rundt til mange asylcentre og har ventet i 3 år eller mere. Weekenden byder
på intensiv bibelundervisning. Flere kommer fra forskellige asylcentre i Danmark.
• Kommentar: Det er altid trist at vide, hvor meget angst flygtningene har med uvisheden om
hvorvidt de får asyl eller afvisning, især når de har små børn. I 2017 blev weekend lejr afholdt i
Løgumkloster, en uge tidligere før afholdelsen af tværkulturelle sommerlejr til familier.
Elizabeth fik en opgave med at instruere drama forestillinger af kendte bibelske fortællinger til
4 grupper af flygtninge. De har store interesse i at lære Biblen.
• Antal deltagere fra målgruppe: 79 flygtninge
15. Sommerlejr til tværkulturelle familier i Løgumkloster
• Beskrivelse: Et populært tilbud i samarbejde med 2 andre medspillere: Tværkulturelt Center i
Ribe Stift og Luthersk Mission. 5 dages ophold på en efterskole i Løgumkloster med en gruppe
af frivillige og gode tilbud til børn, unge og voksne. Vi er med i planlægningsteam og tager
ansvar for nogle aktiviteter.

•

•

Kommentar: Sommerlejr blev afholdt i Løgumkloster. Luthersk Mission, som ejer Efterskolen,
har givet os en rigtig god rabat. Tre frivillige fra KIC er tillige aktive i sommerlejr, der afholdes i
Hørby hvert år. Lilly Biswas, som er en af dem, er regelmæssig chefkok på lejren i Hørby.
Sommerlejren i Løgumkloster og Hørby modtager samme antal deltagere.
Antal deltagere fra målgruppe: 150-165 personer i Løgumkloster og ca. samme antal i Hørby

16. Toner på tværs
• Beskrivelse: Kulturelt event omkring sang, musik, dans, digte og fællesspisning med indsamling
til ofrene for krig eller natur katastrofer. En fejring hvad vi har til fælles og at tage ansvar for
dem i lidelse og nød. Udvalget har besluttet at støtte Læge uden grænsers arbejde med dagens
indsamlede penge.
• Kommentar: Toner på tværs har været afholdt 8 gange i Simon Peters Kirke og finder sted dette
år lørdag den 22. september. Det har længe været et ønske at bruge ressourcer på at deltage i
FNs Inter-Faith Harmony Week i februar. Fra og med 2019 vil der være Interfaith Harmony
Week og Toner på Tværs hver andet år.
• Antal deltagere fra målgruppe ved Toner på tværs: 300-400 personer fra 35 til 40 lande; med
flere end 100 aktive deltagere på scenen og medbringer af mad til International Buffet.
17. Samarbejde med Kolding Kommune i Multikulturelt Forum
• Beskrivelse: Et forum, som består af repræsentanter fra forskellige etniske foreninger i Kolding
samt foreninger, som arbejder multikulturelt. Forummet mødes fire gange om året. Vi har to
repræsentanter. Der blev gennemført Velkomstdag til flygtninge på Legeparken og der blev
afholdt på konference om kulturforståelse på Kolding Uddannelses Center.
• Kommentar: I slutningen af 2017 sagde gruppen farvel til formanden, Lis Ravn, som gik på
pension. Der forventes en ny konstituering af Multikulturelt Forum med det nye lederskab fra
Kolding Kommune. Det er altid godt at bygge bro med andre tværkulturelle etniske grupper i
byen. Mødet giver os mulighed for at dele vores informationsmaterialer.
• Antal deltagere fra målgruppe: 15-20 repræsentanter /80-200 personer til konference.
18. Bedeuge med Evangelisk Alliance i Kolding
• Beskrivelse: En markering af Kristen enhed i fællesbøn 5 dage i januar 2017. Følgende kirker i
Evangelisk alliance i Kolding: Kolding Valgmenighed (KOVA), Pinsekirke, Kirkeibyen, Kristkirke,
Kolding International Congregation, Den afrikanske Menighed som mødes i Immanuelskirke og
Den Katolske Kirke. Per Damgaard Pedersen er formand og laver et fantastisk koordineringsjob.
Vi er med i planlægning. KIC blev vært i ugens afslutning, som blev afholdt i Simon Peters Kirke
med fællesspisning.
• Kommentar: Dejligt at have en god gruppe og samtidig kende ledere fra andre kirkelige
samfund udenfor Folkekirken med det fælles formål at bede sammen. Der er en udfordring at
invitere udlændinge til sådan et bede møde. Der gives plads til sange på andres sprog.
• Antal deltagere fra målgruppe: 60-80 personer i aftenerne i bedeugen (flere end 300 personer
i 5 dage.)
19. Hjemmebesøg hos de syge og hos familien i anledning til barnets fødsel
• Beskrivelse: Hjemmebesøg er også er også en del af tjeneste til dem, som bliver forhindret at
deltage i vores aktiviteter på grund af sygdom, ellers at besøge dem på grund af glædelige

•

•

begivenhed. Besøgte steder: Lunderskov, Jels, Vilstrup i Haderslev, Almind Viuf, Christiansfeld
og nogle steder i Kolding så som Skovparken, Nørregårds vej, Göhlmannsvej vej.
Kommentar: En del af jobbet for den tværkulturelle medarbejder er at besøge de syge på
hospitalet eller på deres hjem; eller besøg på grund af fødsel af en baby. Hvert besøg er med
blomster til familien fra menigheden.
Antal deltagere fra målgruppe: mindst en familie hver måned.

20. Invitation fra kirker, skoler og foreninger
• Sundhedskole i Fredericia: at fortælle om tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti og
mulighed for eleverne at synge internationale sange på forskellige sprog.
• Aglow kvinder i Kolding, at dele personlige oplevelser om Guds små mirakler.
• Multietnisk inspirationskonference i København med temaet: Lad Glæden gro. Elizabeth er
med i planlægning og gav respons på oplæg fra George Thomas´ oplæg om Glædens teologi
• Oplæg på seminar til Migrantkirkers konference i Middelfart: Kvinder i Bibelen
• Mangfoldig Musikaften i Vejle Provsti, markering af reformationens 500 år, den 12.
oktober på Vejle Bibliotek med Christian Hollenberg som tolvholder. Vi fik en opgave med
at finde musiktalenter fra Malawi og Iran. Der blev ligeledes sunget Filippinske folkesange
og internationale sange.
• 25. marts. Egtved Etnisk kultur dag med KIC/Simon Peters Kirke som deltagere. Vi lavede
mad til dagen sammen med andre fra forskellige lande. Asma en af vores deltagere fra
Syrien. Asma blev interviewet. En god artikel i avisen.
• Den Internationale Bededag i Christiansfeld den 2. marts med fokus på kvinder i
Filippinerne og kvinder; fik en opgave af få nogle kvinder fra Filippinerne til at medvirke i
programmet.
• Michael´s møde med præsterne fra Vejle om tværkulturelt arbejde.
• Indslag til andagtsbog, Brødre Menigheden, 2017
• Artikel indslag om Dialog til Focolare blad: Om dialog, 2017
• Inviteret til planlægningsteam i fejring af Kvindernes Internationale Kampdag i Kolding
den 8 marts, og fik en opgave sammen med en lille team at koordinere kvinder
kunstudstilling på Kolding Bibliotek i anleding til dagens fejring omkring emnet: Min krop,
min egen, nej til hverdags sexisme. Også fik en opgave at finde musikkunstner til aftenens
afslutningsfest.
21. Samarbejde og inspiration fra Kolding Provsti, Haderslev Stifts Folkekirke og Religionsmøde.
• Beskrivelse: 3. Oktober: Seminar i Hammelev Sognehus i Vojens: ”Er vi bange for religion i det
offentlige”, arrangeret af Folkekirkens Religionsmøde i Haderslev Stift. Michael og Elizabeth er
begge aktive i stiftsudvalget, som mødes 4 gange om året. Michael deltog 1. September:
Deltagelse på Stiftsdag i Haderslev Katedralskole; gav os mulighed for at dele
informationsmaterialer.
Deltagelse i Kolding Provstis Vision Dag 1. oktober, som giver os kendskab til kirkernes fælles
drømmer og muligheder.
 Kommentar: Der skal gøres mere at tiltrække flere muslimer eller fra mennesker af anden
religiøs observans, at deltage. Meget fint, når præsterne, menighedsråd og nogle ansatte
mødes i fællesskab.
• Antal deltagere fra målgruppe: 40 deltagere i Seminariet ved Hammelev Sognehuset

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet: Sprogcafe
Dansk undervisning på Sprogskolen er ikke længere gratis for de selvforsørgende udlændinge fra
sommer 2018. Eleverne skal selv betale 2,000 kr. for hvert modul. Det forventes at behovet for den
gratis sprogcafe derfor vil vokse. Vi har brug for gode materialer i undervisningen. Der skal indkøbes nye
bøger. Vi vil også få brug for flere undervisere.
Sprogcafé i engelsk starter langsomt, afhængig af behov og frivillige undervisere. Der er flere, vi kan
invitere til at undervise i engelsk. Der kræves også hjælp at få de materialer, som kan bruges optimalt.
Aktivitet: Gudstjeneste, Kor og Kolding International Congregation
Der vokser op et tættere samarbejde mellem KIC og Simon Peters Kirke. Kolding International Voices
synger til KIC og SPKs fælles gudstjeneste, som beriger gudstjenesten, og bringer mange flere
kirkegængere i selve gudstjeneste. Koret kan muligvis svare til invitationer for at synge i nogle
begivenheder udenfor kirken og udenfor Kolding, en berigelse til det kristne og multikulturelt
fællesskab.
Der er et voksende antal af børn og der er en udfordring at have et regelmæssigt børneprogram som
tilbud. Planen om kirkefamilier arrangement i samarbejde med SPKs diakonalt arbejde blev ikke til
noget i 2017. Vi fortsætter med at overveje, hvordan vi kan bedst betjene kirkefamilier med børn med
deltagelse af tværkulturelle forældre i planlægningsteam.
Månedlige aktiviteter som brunch fællesskab, kvinder møder kvinder, Middag på tværs fortsætter med
aktive udvalg og planlægningsteam i de lokale kirker. Der søges flere, der kan være med i udvalgene.
Aktivitet: Samarbejde i det lokale område med Kolding Kommune, Dansk Flygtningehjælp,
Munkevænget Skole og samarbejde med andre foreninger som Luthersk Mission, Tværkulturelt Center
i København og Tværkulturelt Center i Ribe Stift har været er en god kilde til inspiration i tværkulturelt
arbejde, ikke kun for de ansætte men også for de frivillige medarbejdere.
Med færre tilgang af flygtninge til DK i 2017 øger vi vores indsats for de flygtninge, som har fået asyl, og
som har store vanskeligheder med at være i uddannelse eller i job. Vi har brug for de større foreninger,
der kan give os information om nutidens ændringer i loven, og hvad der bliver gjort forskellige steder i
Danmark.
Aktivitet: Arbejde for Flygtninge
I 2018 med gennemførelsen af endnu flere strenge reformer gøres det meget vanskeligt for flygtninge
at få asyl in DK. Vi deler en stor sorg overfor flygtninge, som sidder i " fængsel"/afvisningscentre som
venter at blive sendt hjem efter en lang ventetid i Danmark. Vi udtrykker vores medfølelse for
flygtninge, som har valgt at blive døbt i den kristne tro og må hjemsendes til deres land, hvor
konvertering til den kristne tro udgør en stor risiko.
Årlige aktiviteter: Kulturelt events
Toner på tværs afholdes fremover hver andet år. I 2019 arbejder vi på at afholde FNs Inter-faith
Harmony Week i Kolding med mulige samarbejder af etniske grupper i byen og religiøse ledere i Kolding
og omegn.

International Christmas Party uddyber forståelsen af jul i forhold til nutiden og vores fælles ansvar for
dem, der i nød. Både kulturelle events: Toner på tværs og International Christmas Party laver
indsamling til ofrene for krig og naturkatastrofe og gadebørn i en stor by i partnerskab med en lokal
kirke og velgørende forening.
Udflugt giver en orientering til Danmarks natur, historie og kultur.
Tro møder tro fortsætter som et tilbud til eleverne på folkeskoler, efterskoler samt Munkensdam og
Kolding Gymnasium. Organisatorisk ligger tilbuddet under SKIK med Maibrit Havgaard som koordinator
og Michael som et del af de teams, der tager ud på skolerne. Kontakten til gymnasierne står Michael
for.
Sang og malerværksteder forsætter med at være vores kreative tilbud til grupper på sommerlejre,
skoler og kirker. Det er en hjælp til at udtrykke tanker og følelser i et fællesrum og i forhold til de
universelle og kristne værdier i livet.

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar: Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti har et bredt udsnit af aktiviteter
forankret i Kolding provsti og med samarbejdspartnere i stift og på landsplan, som beriger arbejdet.
Vi er meget glade for de økonomisk muligheder, som stilles til rådighed fra Kolding provsti og som gør
de mange aktiviteter mulige.
Vi er taknemmelige for de muligheder, som renoveringen af Simon Peters hus giver det tværkulturelle.
Kirken har sine fordele og åbenlyse signalværdi og samtidig er det også oplagt med et mere neutralt
sted som Simon Peters hus, når der samarbejdes med andre religiøse grupperinger.
De tværkulturelle aktiviteter er blevet en stadig større del af Simon Peters Kirkes liv. Uden de ansattes
aktive medvirken i gennemførelsen af større arrangementer som Toner på tværs men også hjælp til de
løbende praktiske opgaver, ville vi ikke kunne fastholde aktivitetsniveauet.
Det betyder meget at præster og menighedsråd ved Simon Peters Kirke har en positiv holdning til det
tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti.
Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti kører først og sidst tækket være en stor flok af frivillige
medarbejdere, som arbejder med stort engagement ugentligt, månedligt eller et par gange om året.

