Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 27. maj 2020
Simon Peters kirke kl. 16.15 - 17.45
Til stede: Hanne, Lilly, Jørgen, Henry, Elizabeth, Michael
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat
I.A.B

1

Godkendelse af dagsorden

2

Budgetopfølgning

Flemming

Se udsendte budget 2021
Denne blev gennemgået af flni og blev taget til
efterretning. Grundet Covid-19 har vi ikke haft så
højt et forbrug. Flemming eftersender snarest en
d.d. opdatering af budgettet.
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Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Alle fysiske møder har været aflyst. Vi har lagt
andagter op på facebook og haft mange kontakter
på sociale medier

– evaluering af arrangementer

Opdatering af Tværkulturelle tilbud
2020
Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti
Fra marts –oktober
A. Aflysninger:
1. Aflysning af Sprogcafé fra den 18. marts til
sommerferien og ændring af
undervisnings dag.
2. Aflysning af Brunch Fællesskab den 15.
marts, den 19. april, den 17. maj og den
14. juni.
Brunch starter muligvis igen den 22.
august.
3. Aflysning af Udflugt den 20. juni til
Sønderborg.
4. Aflysning af Kvinder møder kvinder den
28. marts, den 25. april, den 30. april
5. Aflysning af Middag på tværs: den 1 maj
(Vamdrup), den 5. juni (Lunderskov). Vi
har ikke hørt nu om KOVA eller Kolding
Valgmenighed vil aflyse Middag på tværs
den 4. september.

6. Aflysning af Toner på tværs, den 26.
september. Muligt at holde Middag på
tværs eller enkelt kulturelt event i Simon
Peters Kirke denne dag.
7. Aflysning af internationalt kor, Kolding
International Voices, 2 øvelser to gange
om måneden fra slutningen af marts til
sommerferie.
8. Aflysning af engelsk gudstjeneste af
Kolding International Congregation, den
5. april, den 3. maj.

B. Tilbud og Alternativer:
1. Uformelle møder som tilbud til frivillige
og elever, som gerne vil snakke og
mødes torsdag
den 28. maj, den 11. juni, den 18. juni
kl. 16-18 ( Der er også tid til at ordne
undervisnings materialer) Start af
Sprogcafeen er tirsdag den 11. august.
2. Brunch starter den 22. august med
ændringer, som tager hensyn til
myndighedernes retningslinjer.
3. Udflugt til Sønderborg, udskudt til
næste år.
4. Udvalg for kvindeklub, Kvinder møder
kvinder, mødes til planlægning en dag
den 27. juni.
5. Evt. Middag på tværs den 26.
september i Simon Peters Kirke i stedet
for Toner på tværs
6. Internationalt kor: mødtes på Zoom til
øvelser (2 gange).
7. Bibelske refleksioner af Michael
Markussen på to søndage på
video/you.tube.com blev offentliggjort.
8. Kontakt til vores folk via Facebook,
Messenger chatline, e-mail, telefon,
sms.
9. Opdatering af Facebook profiler med
information og uddeling af
retningslinjer i forhold til Corona på
følgende Facebook profiler: Kolding

International Congregation, Sprog-cafe
Kolding og Women Encounter/Kvindermøder kvinder
10. Aflysning af Landskursus af Kirke og
kultur-medarbejdere i DK. Der afholdes
Generel forsamling af foreningen via
online den 2. juni.
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Kommende arrangementer

Michael og
Elizabeth

Vi genåbner de internationale gudstjenester med
Pinsedagens joint worship Service kl.10.30. Vi
havde håbet på en udendørs gudstjeneste, men
har måttet flytte indendøre. Sprogcafeén er åbnet
igen med Elizabeth og nogle af de frivillige.
Sommerlejren er flyttet til efterårsferien
Kvinder møder kvinder begynder igen i august.
Migrantsamarbejdet i Haderslev Stift starter op
igen i næste uge med møde i Haderslev.

C. Kalender:
1. den 11. august, starter Sprogcaféen,
ikke torsdag men tirsdag.
Lille Sprogcafé til dem, som har brug
for hjælp og snak/samtale: den 28.
maj, den 11. den 11. juni, den 18. juni
og den 25. juni.
2. den 26. september: Middag på tværs
eller enkelt kulturelt event i Simon
Peters Kirke
3. den 29. september 29: Foredrag med
den tidligere general sekretær af
Dansk Flygtningehjælp, Andreas
Kamm.
4. den 4-6 oktober: Efterårs weekendlejr
i Haderslev til flygtninge, som bor i
asylcenter og Udrejsescentre i Dk .
5. den 12-16 oktober : Sommerlejren i
juli flyttet til efterår i Løgumkloster
6. den 30. august: Kvinder møder
kvinder event efter Corona på en
anderledes og ansvarlig måde.
7. den 3. juni: Mødet af Migrant
Samararbejde og Folkekirkens
Religionsmøde i Haderslev på

Haderslev Stifts kontor, kl. 12-15.00
(EO og MM deltager)
8. den 2. oktober : Møde af udvalg af
Evangelisk Alliance til planlægning af
Bedeuge i Kolding.
Et særligt møde, den 28. maj kl. 10 til
at sige farvel til Per Damgaard, som
flytter til Kingos Kirke i København den
1. juni 2020. (Udpegning af en ny
formand af Evangelisk Alliance)

D. Samarbejde med partnere i
tværkulturelt arbejde i DK
1. Aflysning af mødet om sommerlejr
planlægning i Simon Peters Kirke i
maj, flyttet til august…færdiggørelse
af ”udskudt sommerlejr til den 12-16
oktober i Løgumkloster .
2. Aflysning af Tværkulturelt Centers
forårs konference i den 20-21. marts i
København
Repræsentantskabsmøde og
gudstjeneste forgik online via Zoom,
den 15. maj. EP deltog.
3. Aflysning af Migrant Conference i
Middelfart i Kristi Himmelfarts
weekend.
4. Mødet af Multikulturelt Forum af
Kolding Kommune foregik online via
Webinar. EP deltog.
Modtagelse af nyt medlem fra en
Sports forening, Get2 Sports som også
er repræsentant for Rådet for etniske
minoriteter; aflysning af planlagt
kulturelt event i August; flere oplæg
om frivillighed, samarbejde på tværs,
netværk på tværs. Dårlig
forbindelse… Næste møde i
Multikulturelt Forum : den 18. august
kl. 17.00.

5. den 5. oktober: Aladdins drøm, på
Nicolai Scene kl. 19.30. (Vi er indbudt til at
hjælpe dem at invitere vores kontakter at
tage imod deres gratis forestilling. De
sender deres plakat og beder os om at
dele med andre. Vi vil blive indbudt at
spise med dem. Kontakt person er Oliver
Quast fra Qkultur, af vokalselskabet Glas
og Ensemble Kottos, som fremfør Carl
Nielsens Aladdins drøm. Gratis tilbud
med kulturpulje bevilling af Kolding
Kommune.
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Vedrørende
inspirationsaften 29.
september 2020

Michael og
Elizabeth

Vi skriver om arr. på vores sociale platforme og
laver plakater, som sendes ud efter sommerferien.

6

Tro møder tro

Michael og
Jørgen

Maibrit Havgaard (SKIK) har sendt datoer for
kommende fagdage til skolerne og kontaktet
teamet muslimske og kristne undervisere.
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Kontakt til Henrik
Goldschmidt og evt.
arrangement

Michael

Vi afventer klarhed ifht hvor mange vi må forsamle
i efteråret, ligesom vi er usikre på om Henrik
Goldschmidt må komme rundt i forskellige klasser
på skolerne.
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Bogprojekt om det
tværkulturelle arbejde i
Kolding provsti

Elizabeth

Elizabeth er fortsat i gang med projektet og har
brug for et sted, hvor der er ro til at skrive.

10 Dagsorden til næste møde
9. september

Alle

Mittle East Peace Orcestra
Andreas Kamm
Opdateret budget fra FLNI
Interfaith Harmony Week
Tro møder tro
Dato for inspirationsaften i 2011

11 Godkendelse af referat

Alle

Dette blev godkendt

12 Evt.

Alle

Iab

