Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 26. februar 2020
Simon Peters kirke kl. 16.00 - 17.30
Til stede: Hanne Thinggaard,
Afbud:
Uden afbud: Henry
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Denne blev godkendt.

2

Budgetopfølgning

Flemming

Flemming uddelte regnskab 2019. Vi har et
underskud ifht budget på 9505.61 som skyldes et
ikke forventet løntilskud til kirkens organist for
arbejdet i KIC og KIV i 2019, som fremadrettet vil
blive afholdt af kirkekassen i Simon Peters Kirke.

3

Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Elizabeth uddelte rapport over afholdte
arrangementer i KIC (december-marts). Rapporten
blev gennemgået og er vedhæftet referatet. IFBM
Interfaith Harmony aktiviteterne, havde vi stor
glæde af at samarbejde med Camilla fra
Haderslev Stift. Vi er spændte på at se den video,
som er under udarbejdelse af Interfaith Harmony
aktiviteterne. Dejligt, at borgmester Jørn Pedersen
igen i år var med ved ferniseringen af
maleriudstillingen på Kolding bibliotek.

Michael og
Elizabeth

Forberedelserne til året sommerlejr er i fuld gang.
Udvalget for sommerlejren fattes penge, da KIT
har trukket deres støtte tilbage. Der er søgt støtte i
Jubilæumsfonden.
Kommende arrangementer kan ses af referatet jfr.
pkt.3.
Toner på tværs 2020 er 26. september.
Foredrag med Andreas Kam den 29. september.
Dansk Flygtninge Hjælps historie. MM spørger om
stiftet vil stå som medarrangør.

– evaluering af arrangementer

4

Kommende arrangementer

Rapport til Tværkulturelt
Udvalg i Kolding Provsti
December-februarmarts 2020

1.KIC Gudstjenester og personale

KIC Church Committee mødes
regelmæssigt hver måned med formanden,
Lilly Biswas, som indkalder medlemmerne til
møderne.
Fælles gudstjeneste og reception for KIC og
Simon Peters Kirke til fejring af KIC’s 10
års jubilæum i kirken den første søndag i
januar ved Hellige Tre Konger var velbesøgt.
KIV Kolding International Voices medvirkede
med 4 sange. Kolding Provstis provst, Grete
Wigh Poulsen var med sammen med de andre
lokale partnere. Danina Lanfear gav en
historisk præsentation af KIC. Birgitte Molin
havde lavet en meget smuk sang til
begivenheden. Der var mange frivillige, der
kom med mad.
International Julefest, den 7. december, lys
optog af mennesker fra forskellige lande, med
juledrama, julesange, julemanden,
gaveuddeling til alle børn, International buffet
og lotteri med gaver fra mange sponsorer til
fordel for flygtningebørn i Athen via FAROS.
Flere end 200 mennesker deltog i festen. En
bus med 40 personer fra Sønderborg deltog i
julefesten, og de kom med mange pizzaer. 35
lande var repræsenteret ved julefesten.
I slutningen i januar måned, kom Michael
Markussen til skade og blev forhindret at tage
gudstjenesten den første søndag i februar
måned. Birgit Urd Andersen tog ansvar for at
lede gudstjenesten. Elizabeth lavede liturgien.
Gudstjenesten den 1. marts vil også blive
ledt af Birgit Urd Andersen, og Elizabeth vil
give bibelsk refleksion. Der er ingen
gudstjeneste den første søndag i april, men
pastor Michael Markussen holder
gudstjenesten til fejring af Påsken den 12.
april.

2.Andre regelmæssige aktiviteter
Sprogcafe: vellykket tilbud med 15-20 elever
hver torsdag og et godt antal af frivillige.

Sprogcafe elever får tilbud til andre
arrangementer og nogle af dem tager imod
invitationen. Det har været fra Sprogcafeen, at
vi har hentet nogle skuespillere til julefestens
juledrama. Der er elever fra forskellige
religioner, som gerne vil medvirke i en
dramatisering af julehistorien.
Brunch Fællesskab: et nyt informationshæfte
om programmet er allerede trykt. Den første
brunch event var i januar med en studerende
fra Polen, som gav oplæg om sit land. I
februar havde vi brunch, som vi forsøgte at
relatere til fejring af FNs World InterFaith
Harmony Week ved at have sange om
kærlighed, håb, omsorg og tro på forskellige
sprog. Det var fantastisk at kunne synge
sammen. I marts er det en fra Letland, som vil
fortælle om sit land.
Kvinder møder kvinder: den sidste lørdag i
januar handlede om at lave kage.
Kvindeudvalget var gode til at lede dagen.
Lilly Biswas og Elsebeth ledte kvinderne i at
lave kage. Dagen var velbesøgt. KMK event i
februar måned relateres til World Interfaith
Harmony Week , som afslutning af vores
markering af den globale event, med en
kvindefest, som man kan tage sine børn med
til.

3.FN World InterFaith Harmony
Week
Se plakater. Intro plakat
Plakat om programmet
på engelsk og dansk
Plakat om foredragsaften
med en præst og en imam
Plakat om Musikalsk
brunch
Rapport om alle aktiviteter afleveres til FN
hjemmeside om WIFHW. Sidste
afleveringsdato er den 6. marts. Jonas laver
videoer. Vi er taknemlige for et samarbejde
med Haderslev Stifts Migrant samarbejde i
dette år som fik os til at begynde planlægning

af begivenheden tidligere; fra september 2019
med deltagelse af Mette Staal fra Haderslev,
og da hun gik på barselsorlov, tog vikaren
Camilla Eriksen bolden op. Camilla var med
os ved flere planlægningsmøder og
gennemførelsen af følgende aktiviteter:
Åbning af FN World International
InterFaith Harmony Week med gudstjeneste
og
Reception; Foredrag,
kunstudstilling, sprogcafeer, musikalsk brunch
og kvindefest
som afslutning

4. Venskabsfamilieordning og andre
tilbud for migranter og flygtninge
Middag på tværs den 22. november hos
Kirkeibyen, som blev afholdt på
Lykkegårdsvej 67. Mange deltagere, god mad
og godt program. Euroclass tog programmet
for børn. De voksne havde nogle leg til
fællesskabet. Der var et godt antal studerende.
Indiske elever ledte os med en leg, Musical
Chair, som ligner den som vi kalder ”Trip to
Jerusalem”. Der var en, der var inviteret at
holde en tale. Fin præsentation.
Middag på tværs den 21. februar i
Missionshuset med folk fra Kristkirken, som
stod for eventet. Der var en god historisk
forklaring om Fastelavn. Der var også en snak
om reformation, som skabte en ændring af
hvordan fastelavn ser ud i dag, uden en
levende sort kat i tønden. Der var fællessang
og konkurrence blandt grupperne gennem
Kahoot program, spørgsmål fra et oplæg om
Fastelavn og historien i DK, som skulle
besvares af grupperne. Der var 45-50
mennesker, der dukkede op. Gode og
eksotiske medbragte retter var på bordet.
Fastelavn blev fejret af børn i et andet lokale i
huset, mens de voksne nød deres kaffe og
kage. Der var lystænding og god bibelsk
refleksion. Køkkenet var vel bemandet af et
godt antal frivillige.

Kommende datoer af Middag på tværs er i
Tyrstrup Kirke den 13. marts og den 1. maj i
Vamdrup Kirke
Tværkulturelt Kirkeligt netværk i Kolding
(TKNK) koordineres af Elsebeth FischerNielsen. Hun deler plakater ud og information
om tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti.
Hun orienterer også hver især om særlige
tilbud fra Dansk Flygtningehjælp, fx og tilbud
fra andre foreninger, som beriger vores
arbejde med flygtninge. Hun er også ansvarlig
for at lave program for Middag på tværs, som
udgives hvert år.

5. Samarbejde, Invitationer og
kontor:
Planlægning til sommerlejr: den 29-juni- 3
juli og weekendlejre den 6-8 marts, den 6-8
november; 2 møder hos os i Kolding. KIC
sender ansøgning til Jubilæums Fond om
støtte il sommerlejr og weekendlejre.)
Multikulturelt Forum i Kolding: mødet i
januar med info om Repatriering og SheWorks
program for kvinderne
Vores Praktikant fra november til februar:
Jolanta Szymanska fra Litauen, som
Jobcenteret i Vejle sendte og koordinerede
med os. Hun har været en stor hjælp i alle
aktiviteter og har også påtaget sig andre
opgaver i Simon Peters kirke sammen med sin
ven Charles Angelo.
Konference i København, Tværkulturelt
Center, vi deltager med 6 frivillige, den 20- 21
marts i København
Kontor: ny computer installeret; nogle
genbrugsting er afleveret, af folk, der mener vi
kender mennesker, som har brug for hjælp.
Nyt initiativ: Philippine Singing Group, der
sang til Kunstudstilling og fortsætter med at
mødes for at synge traditionelle filippinske
sange og lave gruppedans.
Invitationer:
Indvielse af Kolding Kommunes She
Works, som handler om bæredygtige
løsninger, den 24. februar, Kolding Nord
Genbrugsplads, Bronzehallen, Bronzevej 3

Kvindernes Internationale Kampdag: den
8. marts på 3F Galgebjergvej 4
Kvindernes Internationale Bededag, den 6.
marts i Christiansfeld
Tværkulturelt Centers
Repræsentantskabsmøde: den 20. marts,
Birgit Urd er KICs repræsentant.
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Inter-Faith Harmony Week
2021
Skal vi have dette?

Alle

Oprindelig var det planen, at det skulle være i de
ulige år, hvor vi ikke har Toner På Tværs.
Elizabeth vil gerne, at vi holder ITFH hvert år, så vi
kan bygge videre på de kontakter og erfaringer vi
har fået.

6

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Som følge af længere tids sygdom i SKIK, har der
ikke været ressourcer til den almindelige
opfølgning fra SKIK på skolerne, hvorfor vi er nede
på under halvdelen af tidligere skolebesøg.
Vi savner en afklaring ifht ressourcerne i SKIK
vedrørende Tro møder tro. Som det har kørt siden
sommerferien, er det ikke tilfredsstillende.
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Valg til TKU-udvalget i
efteråret i f.m. først
kommende provstisamråd
efter menighedsrådsvalg
2020

Alle

Jørgen Dahl genopstiller - jubii.

8

Hvordan hjælper vi
Elizabeth med at få
prioriteret et bogprojekt,
der bl.a. beskriver det
tværkulturelle arbejde i
Kolding Provsti. Udgives
11. juni 2021

Alle

Elizabeth har fået en ny computer, så hun skriver
og skriver. Elizabeth har tidligere beskrevet KICs
arbejde i tidsskriftet ”Ny Mission” 2016. Vi vil
løbende følge op på, hvordan det skrider frem med
bogprojektet.

9

Orientering om det daglige
arbejde

Elizabeth og
Michael

Denne fremgår af det foregående og det
vedhæftede referat.

10 Dagsorden til næste møde
27/5 2020

Lilly

11 Godkendelse af referat

Alle

Dette blev godkendt.

12 Evt.

Alle

MM redegjorde for planer om kontakt til Henrik
Goldschmidt og Mittle East Peace Orcestra om et
muligt samarbejde, hvor vi også vil invitere andre
aktører.

1.Opfølgning på Elizabeths bogprojekt.
2. Mittle East Peace Orcestra
3. Evt. samarbejde omkring Andreas Kamm
4. Status på tro møder tro

