Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 11. november 2020
Simon Peters kirke kl. 16.15 - 17.45
Til stede: Hanne Tinggaard, Lilly Biswas, Elizabeth P Olesen, Michael Markussen, Jørgen
Dahl
Afbud:
Uden afbud: Henry Lund
Dagsorden

Signatur Referat
i.a.b.

1 Godkendelse af
dagsorden
2 Budgetopfølgning

Flemming

Udgifter til Andreas Kamm er konteret
under andre udgifter og skal flyttes til
konto for lecture evening.

3 Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Elizabeth gennemgik den vedhæftede
Rapport til Tværkulturelt Udvalg Juninovember med afviklede arrangementer.
Corona har aflyst arrangementer såsom
Toner på tværs, efterårslejre, middage på
tværs, KIV medvirken ved Alle Helgen. Vi
har afholdt gudstjenester, sprogcafe,
kvinder møder kvinder jfr. Rapporten.

– evaluering af
arrangementer

Rapport til
Tværkulturelt udvalg
Juni-november 2020
1. Siden sidst:
evaluering:
1. KIC gudstjenester,
internationalt kor, church
committee
a. Der blev afholdt
gudstjenester første søndag i
følgende måneder: den 6.
september, den 4. oktober, den 1.
november (Alle Helgens dag).
Efter gudstjenesten den 6.
september var der markering af
Elizabeths 10 års jubilæum som

tværkulturel kirkemedarbejder i
Kolding provsti fra 2010-2020.
b. Kommende gudstjenester
29. November: Advent Carols
kl. 16 med Drenge Kor fra
Fredericia. Der er kun plads til
de første 100 personer som
kommer.
Julegudstjeneste, den 24.
december kl. 12.30 (Uddeling af
julegaver til alle børn, der
dukker op.)
c. KIV, Kolding International
Voices:
KIVs medvirken i Alle Helgens
dag, den 1. november blev aflyst
KIVs øvelse blev afholdt den 5.
november i kirken sammen med
Morten, Jeanettes mand.
Dirigenten Jeanette har født en
baby. KIV har fået en ny måde at
øve hver for sig ved at dele koret
til 3 grupper: soprano, tenor og
alto på forskellige tidspunkter.
Næste KIV øvelse: den 25.
november
d. KIC Church committee
møder: en gang om måneden
med Lilly Biswas som
formand.
Bente Pedersen, som også er i
det kommende menighedsråd i
Simon Peters Kirke, er med i
KIC church committee og deltog
vores sidste møde i oktober. Vi
skal også følge op på om Vera
fortsætter i komiteen eller ej.

2. Sprogcafe
a. Sprogcafeen startede normalt i
august måned men med ændringfra hver torsdag til hver tirsdag
kl. 16-18. Nu behøver vi ikke at
skynde os at forlade huset… vi

har tid til at have uformelle
samtaler med dem, som har lyst
til at blive hørt…. Hvert gang
har vi 10 til 12 elever og 8-12
frivillige undervisere. Der er
elever og 4 frivillige som har
givet besked om at de holder en
pause indtil Corona smittetal er
under kontrol. 3
undervisningsgange i august, den
11., 18. og 25.; 5 gange i
september, den 2., 8.,15., 22. og
29.; 5 gange i oktober, den 1., 6.,
13., 20. og 27.; 4 gange i
november, den 3., 10., 17., 24.
og 2-3 gange i december.
b. Afslutning af Sprogcafeen:
Vi holder juleferie, og derfor
slutter Sprogcafeen 2020 den 8.
eller den 15. december, noget vi
tager stilling til i næste uge.
c. Hjælp til oprydning efter
Sprogcafeen: en pige, 12 år
gammel med sin far som er
Sprogcafe elev og hjælper hende
at støvsuge. Pigen bliver 13 år i
januar, hvilket betyder, at hun
kan ansættes fra januar og få
betaling: 75 kr. pr. time.

3. Kvinder møder kvinder:
I august blev det gennemført
kreative aktiviteter: maling på
lærred, maling på sten, at hækle
og strikke. I september var det
madlavning. Efter beskeden om
forhøjet smittetal, blev det
besluttet at aflyse aktiviteten
med skønhedsklinik. Vi
fastholder programmet den 28.
november med juledekorationer
med Margit Nielsen,
kirketjeneren fra Simon Peters

Kirke, især fordi julefesten den
5. december er aflyst.

4.Brunch Fællesskab: er
fortsat aflyst. Den sidste brunch
var i februar måned i 2020. Så
længe det er forbudt at komme
med mad i kirken, kan vi ikke
afholde brunch. Vi finder ud af at
lave en ny form for Brunch
Fællesskab i 2021.
Udvalget for Brunch Fællesskab
mødes den 27. november.

5. Middag på tværs i
kirkerne som er del af
Venskabsfamilieordning til
Flygtninge, der bakkes op af
TKNK eller Tværkulturelt
Kirkeligt Netværk Kolding.
Tyrstrup Kirke havde Middag på
tværs i februar, og efter
Danmarks nedlukning blev der
afholdt Middag på tværs i
KOVA, den 4. september.
Middag på tværs i Lunderskov i
oktober og Middag på tværs i
Kristkirken i november blev
aflyst.
TKNK mødtes den 5.
november i Simon Peters Kirke
og planen for Middag på tværs
kunne ikke laves på grund af
Covid19. TKNK mødes igen til
planlægning den 11. i marts 2021
i Simon Peters Hus for at finde
ud af, om det er realistisk at
holde Middag på tværs som vi
plejer, overveje en ny måde at
holde Middag på tværs eller
skifte navn og muligvis lave en
plan for årets program.

6. Aflyste kulturelle events

og andre aktiviteter:
a. Toner på tværs den 26.
september
b. International Christmas Party
den 5. december
c. Tro møder tro i Folkeskolerne
d. Sommerlejr og Efterårslejr for
tværkulturelle familier (i
Løgumkloster)
e. Weekend lejre for flygtninge
fra asylcentre og udrejsecentre (i
Haderslev)

7. Tilbud og alternativ:
a. Den 5. oktober: 43 personer
af vores kontakter var med til
koncerten, Aladdins Drøm, som
startede med fællesspisning i
Simon Peters Hus og fortsatte
med koncert af 2 musikgrupper
på Nicolai scene. Fantastisk
event. Fællesspisningen var i
samarbejde med Oliver Quast,
som koordinator. Vi i kirken blev
bedt om at være ansvarlig for
fællesspisning og at invitere
hvem havde lyst til at være med.
Han betalte udgifterne: mad, leje
af huset, kirketjeners timer cirka
4,000 kr. i alt via kirkens
kontor.
b. Den 13. oktober: alternativ
til sommerlejr og efterårslejr:
15 deltog fra 6 lande
Rundtur i Christiansfeld, for at
lære at kende Danmarks Historie
gennem historien om Tyrstrup
Kirke, besøg af Danmarks
konge, bygning af kirken og
reparationer, mindesten for de
faldne soldater i første
verdenskrig, besøg i Comenius

Have, Museum på Søsterhuset,
kig på struktur i bygningen og
torvet, præsentation om
Brødremenigheden og historien
om økonomiske støtter til
genopbygning og reparationer;
besøg på Brødremenighedens
hotel, genbrugsbutikker og
Morgenstjernen, hvor vi fik
fortalt om togforbindelsen da
Christiansfeld var en del af
Tyskland, en fortælling af Henrik
Nissen (journalist og redaktør af
ugeavisen Udfordringen)
Totale udgifter: 1,313 kr. (bus
billetter, mundbind, gaver til 2
guides, kaffe, te og kage) (se
budget/rapport sendt til KIC)

8. Samarbejde og partnere
i tværkulturelt arbejde
a. Multikulturelt Forum i
Kolding Kommune
1) Møde i Multikulturelt Forum:
den 18. august.
Kommende møde i
Multikulturelt Forum: den 17.
november
2) Tilbud om byvandring fra
Dansk Flygtningehjælp i
coronatid blev delt ud til vores
kontakter: 3 deltog (ægtepar fra
Indien og en fra Ungarn)
3) Uddeling af Corona
information på forskellige sprog
via sociale medier.
4) Ny Facebook Profil for
Multikulturelt Forum blev
oprettet at Kolding Kommune.
Vi har brugt profilen at give
besked om Sprogcafeen.
b. Multietnisk konference i

Århus, den 6-8 november blev
revideret til 2 dage, fredag med
70 deltagere i Skt. Lukas Kirke
til gudstjeneste, fællesbøn, og
præsentation af Aktivitetsprisen,
Stjernestunder 2020 til Varde
Kirke og fælles måltid. Lørdag
var det i Helligåndskirke med
videooptagelser af forskellige
taler og oplæg, og der var kun 10
personer til stede ansigt til ansigt
for at reagere på hvert oplæg:
Clement om håb og racisme,
Elizabeth om håb med
udgangspunkt i 2 af hendes
malerier; psykolog Michelle
Lind Kappel om ”Når håbet har
trange kår. Flygtninge med
traumer ”, der var fortælling af
en fra Sjælsmark Udrejsecenter,
og om arbejdet for en gruppe fra
Eritrea i Kvaglund kirke.
Konferencen sluttede kl. 15.30.
Vi i KIC fik opgaven at lave
ansøgning om 10,000 kr. til
støtte af multietnisk konference i
Århus. Jeg har givet rapport efter
konference og spurgt Jubilæums
Fonden om de har bevilliget
støtte til den. Jeg fik at vide, at
JF bestyrelse først mødes den
11.december. To gange har JF
svaret positivt til vores
ansøgning i forhold til
Tværkulturelt Centers
multietniske konferencer, som vi
blev inviteret til at være en af
medarrangørerne af. JFs
økonomiske støtte går direkte til
Tværkulturelt Centers konto
(tidligere blev det kanaliseret til
SPK).
Til vores ansøgning om

økonomisk støtte for sommerlejr
og to weekendlejre til flygtninge
fra asylcentre og udrejses center
i 2020 har Jubilæums Fonden
bevilliget 12.500 kr. som blev
sendt direkte til Luthersk
Missions konto i Haderslev via
Else Wive, som er ansvarlig for
regnskab.

9. Appel for hjælp og besøg
a. Indsamling til Beirut efter
eksplosioner - gennem
DanMission.
b. Kontakt til SIRI på vegne af
Ajitha Vincent og familie.
Familien fik hjælp fra KIC og
KIC venner til transport og logi og forbøn. Fortsat
kommunikation med familien i
Indien.
c. Kontakt til en syg studerende,
som måtte flytte til København i
søgen efter job.
d. Kontakt til Thomas Høyer i
København om en fra England
hos os, der har problem med pas
og opholdstilladelse i DK.
e. Kontakt med en kvinde fra Sri
Lanka om familiesammenføring.
En lang proces, som også kræver
tid.
f. bøn for hjælp til at få et job
eller bøn for heling
g. Ansøgning om julehjælp

10. Interesse for Tværkulturelt
arbejde
a. Invitationer, som Michael får
fra stiftet og provsti
b. Anmodning om besøg og
studietur i Kolding Provsti af Ida

Tafdrup Johansen, Projekt
Koordinator af Gladsaxe Herlev
Provsti ang. tværkulturelt
arbejde i Kolding Provsti (aflyst
besøg på grund af Corona; bad
også om tips om afholdelse af
FN’s World Inter-Faith Harmony
Week)
c. Tyrstrup Kirkens
velbesøgt tværkulturelle event
med Emile Dionga om ”Flugt
og Integration” den 10.
november.
4 Kommende
arrangementer

Michael og
Elizabeth

Se rapport jfr. pkt. 3
Vi håber at kunne gennemføre Advent
Carols med drengekor 1. søndag i advent.
Vi aflyser dette års Christmas Party. Vi
bliver for mange og vil ikke spise
sammen.

5 Inter Faith Harmony
Week

Michael og
Elizabeth

Vi åbner Interfaith Harmony Week med
gudstjeneste søndag den 7. februar
kl.13:00
Der er aftalt maleriudstilling med Kolding
bibliotek og fernisering ved borgmester
Jørgen Pedersen 8. februar kl.14-15.
Jfr. tidligere referat er der lavet aftale med
Henrik Goldschmidt om Lecture Evening
mandag den 8. februar kl. 19 i uge 6 om
Goldschmidt Akademiet.

6 Tro møder tro

Michael og
Jørgen

P.g.a. Covid-19 har vi aflyst de planlagte
besøg på skolerne i november, som vi
også måtte i marts. Vi har planlagt to
dage i februar 2021.

7 Venskabsfamilieordning

Elizabeth

Vi har p.t cirka 33 aktive venskabsfamilier
i Kolding provsti og der kommer stadig
nye familier og enkeltpersoner, som
ønsker venskabsfamilier, der bliver
matchet af Elzebeth Fischer Nielsen.

8 Opdatering på ordning Elizabeth
om repatriering

Vi har ikke kendskab til nogen familier,
som er rejst tilbage i vores netværk.

9 Fastsættelse af dato
inspirationsaften 2021

Alle

Tirsdag den 5. eller onsdag den 6.
oktober kl.19:00-21 i kirkerummet.
Kvindelig psykolog Michelle Lind Kappel:
Hvordan giver vi plads til flygtninge i vores
samfund? Elizabeth kontakter.

Alle

24/2, 26/5, 15/9 og 10/11

10 Mødedatoer 2021

11 Godkendelse af referat Alle

I.A.B

12 Punkter til næste møde Alle

Vi skal have afklaret, hvornår der er i

efteråret 2021 er opstillingsmøde til
vores udvalg. Hvis Henry Lund ikke
fortsætter, må vi bede Brændkjær
Kirken om at finde et andet medlem.
13 Evt.

Alle

Elizabeth orienterede om hendes tanker
i.f.h.t. den bog, hun skriver på om det
internationale og tværkulturelle arbejde i
Kolding Provsti.

