Årsrapport 2019
Samarbejdsprojekt: Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti
Forfatter: Elizabeth Padillo Olesen og Michael Markussen

Formål: Formål for tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti findes i kommissorium
http://www.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder /kontakt-kic-tu/
Det samme link indeholder årlige rapporter og kvartal rapporter af Tværkulturelt udvalg i Kolding
provsti
Links til sociale media:
•
•
•
•
•

Simon Peters Kirke og KIC info: www.simonpeterskirke.dk , klik på menu, International
KIC or Kolding International Congregation: https://www.facebook.com/Kolding-InternationalCongregation-172642779417532/
Sprogcafe: https://www.facebook.com/groups/140575326627992/?ref=br_rs
Women Encounter/ Kvinder møder kvinder :
https://www.facebook.com/groups/2371908593028121/
Faros : https://www.facebook.com/farosgreece/ (partnerskab med Faros, en forening i Athen,
som har til formål at støtte flygtningebørn som flygter uden deres forældre)
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Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit: 107
5 i brunch udvalg, 5 i kvinder møder kvinder, 15 i Sprogcafeen, 4 i KIC church committee, 50 i
venskabsfamilierordning; 7 i Middag på tværs, 3 fra i Kolding til sommerlejr og 2 week-end lejre, 3 i
gudstjeneste udvalg, 5 i adhoc udvalg i kulturelle arrangementer, 20 personer i Toner på tværs i Herning.
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: 35 frivillige i sommerlejr og week-endlejre
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit: fra 20 til 400 (ca. 40 )

Status over årets arbejde
1. Gudstjeneste i Kolding International Congregation
• Beskrivelse: Gudstjeneste hver første søndag om måneden på engelsk; der afholdes
gudstjeneste også i påske, pinse og første søndag i Advent; der er ingen gudstjeneste i juli
måned. Der afholdes fælles gudstjeneste med Simon Peters Kirke hver første søndag i januar.
• Kommentar: Fejring af Simon Peters Kirkes 40-års jubilæum den 1. september ved fælles
gudstjeneste mellem KIC og Simon Peters Kirke med medvirken af provst og borgmester og
flere gæster. Nogle fra KIC bagte også kager hjemmefra. Kolding International Voices
medvirkede.
• Antal deltagere fra målgruppe: 20-60 personer på almindelige søndage / 200 plus til SPKs
Jubilæum.
2. Internationalt kor, Kolding International Voices
• Beskrivelse: korøvelse to torsdage om måneden, medlemmer er danskere og udlændinge.
• Kommentar: KIV medvirkede i KIC gudstjeneste og fælles gudstjeneste ved jubilæum; afholdt
koncert i april i samarbejde med to andre kor fra Århus og Vamdrup. Indsamlingen ved
koncerten til fordel af flygtningebørn i Athen. Cirka 10.000 kroner blev indsamlet til formålet.
• Antal deltagere fra målgruppe: 45-55 medlemmer af koret; audition eller optagelse af nye
medlemmer sker to gange om året. Kirken er fyldt med mennesker, når KIV medvirker ved en
kirkelig handling.
3. Dåb og svar til et ønske om at lære Bibelen at kende
• Beskrivelse: Dåb og uddeling af bibler
• Kommentar: To unge fra Iran blev døbt og en mand fra Afghanistan bad om bibel undervisning.
Der er uddeling af bibler til dem som ønsker at få Bibelen. Kopier af Det Nye Testament på
engelsk og dansk får vi fra Gideonitterne i Kolding.
• Antal deltagere fra målgruppe: 3 til 10

4. Brunch Fellowship /Brunch Fællesskab
• Beskrivelse: Fællesspisning hver tredje uge i måneden med brunch udvalg i spidsen.
• Kommentar: Afholdt: fortælling om religionernes praksis med 4 repræsentanter fra Islam,
Kristendom, Hinduisme og Sikhisme; snak om kirkens højtider om Påske og Pinse, fremlæggelse
om det land man kommer fra.
• Antal deltagere fra målgruppe: 20-50 personer

5. Sprogcafé om ugen
•
•

•

Beskrivelse: et tilbud til udlændinge som ønsker at få støtte i læring af det danske sprog, hver
torsdag kl. 16-18.
Kommentar: har 15 frivillige undervisere, mange er lærere på pension med stort engagement.
Sprogcafe har sin Facebook profil: Sprog-cafe Kolding, hvor vi får henvendelser; starter med
kaffe og te, uformel snak rundt omkring bordene, fællessang på dansk, og undervisning i små
grupper af 2 eller 3 personer.
Antal deltagere fra målgruppe: 15 til 20 elever og 15 frivillige lærere/undervisere

6. Aktivitet eller begivenhed: Kvinder møder kvinder
• Beskrivelse: møder for kvinder fra forskellige lande om udvalgte emner som
kvindeudvalget planlægger og gennemfører; afholdt hver sidste lørdag i måneden kl.
14-17.
• Kommentar: Følgende afholdte aktiviteter: Betydningen af faste, Malerværksted i
anledning af FNs Inter-Faith Harmony Week, Kreativ Påske, Deling af kvindeliv,
Skønhedsklinik, Madlavning, Kvindefest-fejring af alle kvinders fødselsdag, Den danske
sundhedssystem og Juledekorationer
• Antal deltagere: 20-40
7. Kontor Arbejde: Rådgivning og bøn
• Beskrivelse: Kontoret er åbent fra tirsdag til fredag. Der er personer, der kommer af
forskellige årsager.
• Kommentar: Nogle beder om rådgivning om familiesammenføring, spørgsmål om at få
hjælp til at finde et job eller et sted at bo. Det er nogle, der beder om en skriftlig
henvisning fra os i forhold til ansøgning om asyl og til ansøgning om job. Kontoret er
også brugt til bøn af SPK-medlemmer hver onsdag aften. Det er nogle, der også
kommer forbi for at blive bedt for mht forskellige problemer.
•

Antal deltagere fra målgruppe: 5 -10

8. Modtagelse af genbrugs varer/og information deling
•
•

•

Beskrivelse: Poser med genbrugs varer til bliver afleveret til uddeling til dem, som evt. kan
bruge dem.
Kommentar: Der er nogle folk, der kommer forbi kontoret for at aflevere genbrugs ting, som
afleveres til flygtninge på weekend lejre eller afleveres i Kirkens container, som hører til Rød
Kors. Hvis de kommer med store poser, er det henvist til New Start Kolding på Industrivej, som
modtager genbrugs varer, som udlændinge eller danskere kan hente gratis. Der gives også
besked om de steder, som uddeler mad, eks. Kolding Madhjælp og Kirkeibyen, som studerende
fra andre lande benytter.
Antal deltagere fra målgruppe: 10-15

9. Venskabsfamilieordning med flygtninge
• Beskrivelse: Et tilbud til flygtninge som er flyttet i Kolding om at få en kontakt familie •

•

en hjælp til deres integration i det danske samfund.
Kommentar: I den sidste tid er det kun meget få, som er placeret i Kolding i forhold til den
bølge i 2015, da vi startede ordningen. Men der er stadig nogle som beder om at få en kontakt
ven. Elsebeth Fischer Nielsen matcher flygtning og kontakt familie. Familierne, som siger ja til
udfordringen kommer fra Lunderskov, Tyrstrup, Kova, Kirkei byen. Familierne bliver kontaktet
gennem googlegroups. com. Mange af disse flygtninge har fundet et job og forsøger deres
familier.
Antal deltagere fra målgruppe: 50 kontaktvenner til flere end 100 flygtninge

10. Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding (TKNK)
• Beskrivelse: et netværk af kontaktfamilier med flygtninge fra forskellige kirker i
Kolding i Folkekirken og udenfor, mødes til en fælles evaluering; bliver tilbudt til at
deltage i kurser, som inspirerer dem i arbejdet med flygtninge.
• Kommentar: Kirker, repræsenteret i dette netværk: Kolding Valgmenighed, Simon
Peters Kirke, Kristkirken, Lundeskov. Kirkeibyen, Vamdrup og Tyrstrup Kirke. Den
Katolske Kirke deltog i sidste TKNK-møde i Týrstrup med stor repræsentation og
fortalte om deres interesse i at være med.
• Antal af deltagere: 15 til 20 personer
11. Middag på tværs i kirkerne
• Beskrivelse: Middag på tværs i Kolding Provsti som startede i Vamdrup Kirke i 2014 er
udvidet til 7 lokale kirker i 2019. En mulighed for kirkekontaktfamilier og flygtninge
samt andre migranter, studerende plus de lokale kirker for at spise sammen, snakke,
kende hinanden og reflektere eller tænde et lys i bøn for sig selv og for verden.
• Kommentar: Middag på tværs blev afholdt i Tyrstrup Kirke i februar; Missionshuset i
Kolding i marts, Vamdrup Kirkehuset i maj, Menighedshuset i Lundeskov i juni, Kolding
Valgmenighed i september, Simon Peters Kirke i oktober og Kirkeibyen in november.
• Antal Deltagere: 30- 80 personer
12. Aktivitet eller begivenhed: International Christmas Party
• Beskrivelse: fejring af jul, åben for alle til juledrama, International buffet, lotteri til
velgørende formål og børneprogram.
• Kommentar: Det blev fejret med julespil af 17 skuespiller fra Sprogcafe elever;
fællessang af julesange, fællesspisning, program for børn og uddeling af julegaver til
flere end 100 børn af 2 julemænd fra Danmark og Congo; Lotteri med flere end 30
sponsorer af gevinster til fordel for flygtningebørn i Athen i partnerskab med
foreningen FAROS.
• Antal Deltagere: 250
13. Aktivitet eller begivenhed: Markering af FNs World InterFaith Harmony Week
• Beskrivelse: FN Inter-Faith Harmony Week i alle lande hver første uge i februar, men
der gives også frihed til at have aktiviteter sidste uge i januar til første uge i marts. Der

kræves rapportering om afholdte aktiviteter, som afleveres til WIFHW hjemmeside.
Information om begivenheden findes på:
https://worldinterfaithharmonyweek.com/about-us/
• Kommentar: Vi valgte af tilmelde nogle aktiviteter som vi allerede havde kørende:
a. Malerværksted om symboler i religioner til kvindegruppe
b. Brunch fællesskab med fremlæggelse af 4 repræsentanter af 4 religioner: Islam,
Kristendom, Hinduisme og Sikhisme,
c. Kunstudstilling på Biblioteket med 14 kunstnere, og borgmesteren åbnede
udstillingen
d. Foredragsaften af Aydin Soei om Forsoning, en fortælling om en familie fra hans
bog, på Munkevængets Skole
e. Sprogcafe i 2 torsdage med undervisningsmaterialer om FN og Interfaith Harmony
Week og danske sange om kærlighed, venskab og fællesskab.
Rapporterne kan ses på: https://worldinterfaithharmonyweek.com/reports-2019/
• Antal deltagere i alle aktiviteter: 150 (Notat: Kunstudstillingen på Biblioteket varede i 3
uger. Kolding Bibliotek har 1,000 besøgere hver dag)
14. Aktivitet eller begivenhed: Årligt udflugt
• Beskrivelse: Målet med udflugten er at orientere om og få en fælles oplevelse om
Danmarks kultur, historie og miljø/natur den tredje uge i juni måned.
• Kommentar: Steder: Vejle på Nørremarkskirke med arkitektur og udsmykning af Peter
Brandes og Kongernes Jelling om Danmarks historie; arrangeret af KIC Church .
• Antal deltagere: 53 deltog i udflugten.
15. Aktivitet eller begivenhed: Lecture Evening /Foredragsaften
• Beskrivelse: En årligt og fagligt tilbud til medarbejdere og andre foreninger og ledere i
tværkulturelt arbejde i Kolding og udenfor.
• Kommentar: blev afholdt i samarbejde med Folkekirken og Religionsmøde om sprog og
forestillinger i udlændingedebatten af Knud Lindholm Lau ved Simon Peters Kirke, med
repræsentanter fra lokale kirker i Kolding og andre byer i Haderslev Stift.
• Antal deltagere: 47
16. Toner på tværs, ved kirkedagene i Herning, den 31. maj
• Beskrivelse: Toner på tværs blev ikke afholdt i Kolding, men blev afholdt på Kirkedage i
Herning på 1 time, som respons til arrangørers invitation. En dansegruppe fra
Myanmar, en musiker fra USA og danserinde fra Iran, digtlæsning og fællessang. Nogle
af vores kontakter kom med mad. Der blev afholdt indsamling, som gik til Tværkulturelt
Centers arbejde.
• Kommentar: For år tilbage indbød Haderslev Stiftsdag os til at lave Toner på tværs, der
varede 30 minutter og Toner på tværs i Herning og til Y’s Mens forsamling var på en
time. Men originalt Toner på tværs varer 5 timer, og der afholdes igen i Kolding i 2020,
for 9. år som et stort kulturelt event.
• Antal deltagere: 100 personer (på et telt i en af kirkedagene i Herning)

17. Multikulturelt Forum
• Beskrivelse: møde mellem forskellige etniske grupper og nogle politikere, ansatte i
Kolding Kommune og nogle personer, som har tilknytning til erhvervsvirksomheder.
• Kommentar: Mødes 4 gange om året, beslutter om fælles aktivitet, giver orientering
om ghetto plan- lokalt og nationalt; tiltag om nedbrydning af ghetto problemer i DK og
om status og ændring om repatrieringsordning. Der blev besluttet at lave noget fælles
til Kulturnat i Kolding 2020.
• Antal deltagere: 15-25 (Elizabeth og Michael sidder i Multikulturelt Forum.)
18. Tro møder Tro
• Beskrivelse: En kristen og en muslim om religionens bog og symboler samt om religiøs
praksis. Eleverne stiller spørgsmål, som de i samarbejde med deres lærer har forberedt
inden besøget. Afslutningsvis fortælles om religionsdialog og religionsfrihed i et
demokratisk samfund.
• Kommentar: Besøgte følgende 7 skoler i forår og efterår (marts og november): Sdr.
Bjert Skole, Bakkeskolen, Design -Idræt Efterskole, Søndervang Skole, Brændkærskolen,
Bramdrup Skole, Rigsbjergeskolen
• Antal deltagere: 600 elever og 8 lærere
19. Evangelisk Alliance i samarbejde med andre kirker eller netværk
• Beskrivelse: Danmark i bøn gennem Evangelisk Alliance. Evangelisk Alliance fejres også
lokalt i Kolding gennem et netværk af kirker: Kristkirke, Kolding ValgMenighed, Indre
Mission, Pinse Kirke, KirkeIbyen, Sct Michaels Kirke, Kolding Frikirke, Holy International
Christian Ministries, Kolding International Congregation.
• Kommentar: KIC er repræsenteret i planlægningsmøder. Den blev markeret i 4 dage i
Kolding med 4 kirker som vært og mennesker fra forskellige kirker deltog.
• Antal deltagere: flere end 200 i 4 nætter
20. Sommerlejr i Løgumkloster og 2 weekend lejre for flygtninge i Haderslev
• Beskrivelse: Sommerlejr på 5 dage hver sommer, et tilbud til tværkulturelle familier
med bibeltimer, kreative aktiviteter, børneprogram og fællesopgaver.
• Kommentar: blev afholdt i Løgumkloster af tre foreninger: Tværkulturelt arbejde i
Kolding Provsti, Tværkulturelt Center i Ribe Stift og Luthersk Mission i Haderslev, får
støtte fra lokale kirker.
• Antal af deltagere: 160 deltagere (med 35 frivillige)
21. 2 Weekend lejre for flygtninge. (Samarbejdstilbud af tre foreninger som i
Sommerlejr)
• Beskrivelse: et tilbud til flygtninge på asylcentre og til flygtninge som har fået asyl som
er spredt i Danmark; til dem, som ønsker at lære mere om Kristendom.
• Kommentar: en pause fra deres situation af usikker ventetid, opbygning af fællesskab
og støtte. KIC er med i planlægningsmøde og gennemførelse af nogle opgaver gennem
deres frivillige.
• Antal af deltagere: 60-70 i marts og oktober

22. Særlige opgaver og modtagelse af invitationer:
• Placering af praktikanter: 3 måneders praktik af en kvinde fra Afghanistan i forår fra
Job Center i Kolding Kommune og en praktikant fra Letland startede i vinter efter en
aftale med Job Center i Vejle.
• At give seminar om Livets glæde i sang og musik til Multietnisk konference i Århus og
København
• Deltagelse i konferencen i Middelfart for ledere af migrant menigheder i Danmark i maj
• Besøg af elever af 9. klasser fra Vamdrup Skole, 2 gange, omkring emnet om
Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti med Michael Markussen.
• Besøge af eleverne fra Kolding Kommunes Sprogskole sammen med deres lærere til
orientering om vores tilbud.
23. Regelmæssige møder
a. Kalendermøde for alle ansatte i Simon Peters Kirke hver onsdag.
b. Folkekirken og Religionsmøde i Haderslev Stift 4 gange om året. Elizabeth og
Michael sidder i udvalget.
c. Møder i forskellige udvalg: sprogcafe, brunch, kvinder møder kvinder i begyndelsen
af året, og i begyndelsen af december til planlægning og evaluering
d. Møder for netværk af familier i venskabsfamilieordning, 2 gange om året.
e. Ad hoc-udvalg møder til store arrangementer: Toner på tværs og Julefest
f. KIC Church Committee møder hver måned med formand, Lilly Biswas
g. Kultur og kirke medarbejder i Haderslev Stift en gang om året
h. ERFA-møde i Fredericia om tværkulturelt arbejde i Danmark- Syd og Nord Danmark
en gang om året
i. Planlægningsmøder til sommerlejr og weekendlejre i sommer, forår og efterår
j. Møder af Multikulturelt Forum i Kolding Kommune, 4 gange om året
k. Evangelisk Alliance med repræsentanter af netværk af kirkerne i Kolding,
2 gange om året.
l. Møder i tværkulturelt udvalg for Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti, 4 gange
om året
m. Rehearsals /øvelser i Juledrama med skuespillerne, 2 uger inden Advent.
24. Study Tour i Libanon
• Beskrivelse: Studieophold på NEST om ”Christianity and Christian- Muslim Relations in
Lebanese Context ”- sammen med migrant præster, arrangeret af Migrant Samarbejde
i Haderslev Stift med Mette Staal som koordinator.
• Kommentar: Michael har givet foredrag om oplevelser i Libanon til SPKs
sogneeftermiddag; modtager invitationer til kommende foredrag om emnet.
Studieturen i Libanon gav Elizabeth inspiration til at skrive en bog om Kristus i mødet
med mennesker af forskellig tro og religion ud fra sin barndom i Filippinerne, fra
arbejdet i Filippinerne og missionsarbejde i Nepal og til arbejdet i Danmark og mødet
med religionsvirkelighed i Libanon. Elizabeth er i gang med at skrive denne bog på
engelsk:

Titel: Dormant Christ in Encounters with Peoples of Different Beliefs and Religions
Tværkulturelt udvalg i Kolding Provsti har også givet Elizabeth en opgave at skrive noget
om Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti

Status over planlagt arbejde fremover
Kirkelige handlinger
• Gudstjenester fortsætter som tilbud til de kristne i Kolding og udenfor byen. KIC Church

•

Committee fungerer som ”menighedsråd” og arbejder stabilt som kerne gruppe. Det er
en udfordring at involvere flere i aktiv kirkelig tjeneste. Fælles gudstjenester med Simon
Peters Kirke vil fortsætte og styrkes ved at forsøge at invitere KIC til fælles fejring af
nogle begivenheder som Fastelavn og Skt. Hans Aften. Kolding International Voices
fortsætter med at nå udlændinge såvel danskere til at være med i kor og beriger fælles
gudstjenester; KIV synger også i Natkirke; holder koncert til indsamling til at støtte
arbejdet for flygtninge.
Kommentar: Gudstjeneste er hjertet i vores arbejde. Arbejdet for de fremmede
forankres i troen i fællesskab med de troende. Men gudstjeneste skal også give plads for
dem i andre religioner i deltagelse i dåb af deres ven, eller deltagelse i fejring af særlige
begivenheder i kirkens liv, som er markeret ved gudstjenester.

Ugentlige og månedlige tilbud til de kristne og ikke kristne
• Beskrivelse: Sprogcafe, Brunch Fællesskab, Kvinder møder kvinder kører med udvalg.
Indsatsen af de frivillige betyder meget at disse aktiviteter kører regelmæssigt.
• Kommentar: Det kræves også arbejde for de frivillige om koordinering, planlægning og
evaluering, og også af have noget til at inspirere dem i frivilligt arbejde. Facebook profiler
blev oprettet for Sprogcafe og Kvinder møder kvinder som kommunikationsredskab til
opdatering og for at nå flere.
Årlige tilbud til de kristne og ikke kristne
• Beskrivelse: Foredragsaften, Udflugt, Toner på tværs, International Christmas Party
kører godt til inspiration, fælles læring og for netværk som støtte til dem som har mest
brug for hjælp i verden.
• Kommentar: Mennesker dukker op til disse arrangementer. Der er flere som er
involveret og tager ejerskab for disse events. Det er også kirkens opgave hele tiden at
inddrage den lokal befolkning i at give, at hjælpe, at tjene. Toner på tværs indsamling er
til ofrene for krig og naturkatastrofe. Indsamling ved International Julefest er til
flygtningebørn.
Samarbejde med lokale kirker i Kolding og i Kolding Provsti og i Kolding Kommune
Beskrivelse: TKNK, Middag på tværs i 7 kirker, Evangelisk Alliance, Multikulturelt Forum
Kommentar: Det er et bredt samarbejde med formålet at hjælpe de fremmede iblandt
os. Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding og Middag på tværs er rettet mod flygtninge
og er åbent for indvandrere og studerende. Det er en gevinst at være repræsenteret i
Kolding Kommunes Multikulturelle Forum, hvor man får kendskab til politiske

beslutninger, som påvirker alle udlændinges liv, og få kendskab til muligheder for støtte
fra kommunens apparater. Bøn og fællesbøn har også kapacitet til at binde os sammen
som et folk, et kendetegn for et kirkeligt fællesskab.
Samarbejde med kirkelige foreninger i Denmark
Beskrivelse: Tværkulturelt Center, Tværkulturelt Center i Ribe Stift, Luthersk Mission
Kommentar: Tværkulturelt Center med dets tilbud om multietniske konferencer har givet
inspiration til vores frivillige, og har givet os kendskab til tværkulturelt arbejde, der foregår i
hele Danmark. Det har også givet os bevidsthed om migrant menigheder i Danmark og
deres samarbejde med og udfordringer til Folkekirken.
Vores samarbejde med TC i Ribe Stift og Luthersk Mission ved afholdelse af sommerlejr og
weekendlejre har været en oplevelse, der er guld værd, fordi vi har lært at kende deres
medarbejdere og trofaste frivillige personligt, og hørt om den tjeneste, der rækkes ud til
flygtninge i asylcentre og på udsendelsescentre selv efter lejrenes forløb.
Global Interfaith Harmony Week
Beskrivelse: Vores første deltagelse i FN World InterFaith Harmony Week skete i 2019
ved at afholde aktiviteter til at skabe fred og harmoni mellem folk af forskellige religioner.
Vi har vores rapporter på WIFHW-hjemmeside på et link, som tidligere er nævnt.
Kommentar: Vi satser på næste år at invitere Kolding Kommunes Multi-Kulturelle Forum
og Haderslev Stifts Migrant Samarbejde.

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar: Det kører som det er. Vi fortsætter med at finde relevante nye tiltag
til at dække udlændinge og danskernes behov i vores tid og historie. Vi satser på at nå
mennesker med Jesus- evangeliet i fællesskab og tjeneste. Vores opgave er ikke kun at invitere
folk til at deltage i nogle aktiviteter, men også til deltagelse i fællesskabet, hvor de kan finde
mening og gøre en ansvarlig indsats med deres ressourcer, talenter og potentialer til gavn for
alle og for samfundet.
Vi siger tak til Simon Peters Kirke, som har givet os et kontor og faciliteter at holde
tværkulturelle aktiviteter i Kolding Provsti. Vi siger tak til SPK’s menighedsråd og alle ansatte,
som er med i den fælles opgave. Vi siger tak til alle lokale kirker inden for Folkekirken og uden
for Folkekirken, som samarbejder med os i venskabsfamilieordning og i flere tilbud. Tak til alle
vores frivillige som hører til forskellige kirker eller ikke er knyttet til en kirke, men som har givet
tid til at yde en stor indsats for de fremmede. Tak til vores partnere i samarbejde for kreativ
inspiration, faglige input i sommerlejre, weekendlejre og konferencer. Tak til alle kirker for
fællesbøn. Tak for Kolding Provsti, som fortsat har støttet projektet og stoler på, at dette projekt
er en del af Guds kald til et sundt og velsignet samfund.

