Referat
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 26. maj 2021 klokken 16 – 17.30
I Simon Peters kirke, Islandsvej
Til stede: Lilly B, Jørgen D, Hanne T, Elizabeth P, Maria V og Michael M
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af referat og
dagsorden

Alle

Denne blev godkendt

2

Budgetopfølgning

Flemming

Afspejler lavere forbrug som følge af Corona.

3

Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Elizabeth gennemgik rapport for aktiviteter fra marts, april,
maj. Dejligt, at vi igen er ved at have genåbnet alle
aktiviteterne. Den største udfordring er fælles spisning,
hvor vi ikke mener, det er forsvarligt, at der kommer mad
fra mange forskellige køkkener.

– genåbning

1. Kolding International Congregation
a. Der blev afholdt gudstjeneste første søndag i
marts, fejring af Påske i april, den 2. maj med
markering af Michael Markussens 11 års tjeneste i
KIC og 20 år i Simon Peters Kirke; fejring af Pinse den
23. maj med læsning af Pinse fortælling på 16 sprog.
b. Dåb: et barn til forældre fra Ukraine som også
bruger Sprogcafeen; et barn til amerikansk-danske
forældre; og fødsel af et barn til tværkulturel
forældre (dansk far og moren- oprindelig fra
Zambia.)
c. Kolding International Choir (KIV) med kor
øvelser på Zoom indtil midten i marts og fysisk
øvelse med uddeling af koret til to grupper på
forskellige tidspunkter. I midten i maj er der
mulighed for at mødes som et kor, to- meters
afstand fra hinanden og at synge siddende.
KIV holder også gudstjeneste den 22. juni med
sommer fællesskab afslutning.

2. Aktiviteter efter genåbning i april
a. Sprogcafeen: startede fysiske møde den 7. april
og afslutter undervisningen den 15. juni.

6- 7 elever dukkede frem med tilslutning af 7-10
frivillige undervisere.
Online Sprogcafe via Teams, som startede som tilbud
fra januar sluttede i april. Men online Sprogcafe er
fortsat afholdt for 2 elever fra Tørring og Billund som
særligt beder om det.
b. Der er elever og nogle frivillige, som venter på, at
det bliver mere trygt at deltage i Sprogcafeen. Nogle
har meldt, at de kommer tilbage i august.
Sprogcafeen åbnes igen efter sommerferien den 10.
august.
c. Online Kvinder i bøn på Teams hver mandag kl.
19-21 til snak og fælles bøn om alt muligt.
d. Brunch Fællesskab blev aflyst i 2020 og den første
brunch skete den 16. maj, arrangeret af
Brunch udvalg med pizza, frugter, sang og Bibel Quiz.
Der var et hyggeligt samvær, som fik deltagere til at
blive meget optaget af Bibelens store fortællinger og
historiske oplysninger. Brunch, planlagt til den 20.
juni er aflyst.
e. Rundvisning til UNESCO VERDENS ARV,
Christiansfeld den 19. juni er et alternativ til aflyst
Udflugt til Sønderborg den 19. juni, og et alternativ
til en aflyst Brunch den 20. juni. Det er også et tilbud
til tværkulturelle kvinder. Rundvisningen til
Christiansfeld beder deltagere om at tage bussen
eller køre i egne biler. Mødestedet er foran Tyrstrup
Kirken kl. 10. Plakaten om programmet laves.
f. Kvinder møder kvinder startede med det første
møde den 29. april i Legeparken. Kvinder og deres
børn kom. Tre fædre deltog også. Der var en
gennemgang af historien bag Store Bededag og
spisning af hveder. Næste kvinde-event er
byvandring med en guide den 29. maj fra kl. 14-17.
g. Middag på tværs i kirkerne i Kolding Provsti blev
aflyst fra marts til november 2020. Tværkulturelt
Kirkeligt Netværk i Kolding mødes igen den 15. juni
til planlægning af Middag på tværs 2021 og
opdatering af venskabsfamilieordning i Corona tid.

3. Partnerskab med andre foreninger i
tværkulturelle tjenester:
a. Multikulturelt Forum i Kolding Kommune: møde
på Teams i maj måned, uddeling af sundheds
information om Covid19, restriktioner på forskellige
sprog; information om tilbud fra andre institutioner
til børn, kvinder og unge.
b. Deltagelse i Demonstration i Kolding i solidaritet
med flygtninge fra Syrien den 19. maj på Axeltorv.
Michael holdte en god inspirerende tale. Gruppen
fra kirken kom også på scenen og sang danske
historiske sange.
c. Planlægning og afholdelse af Sommerlejr i
Løgumkloster den 12-16 juli. Programmet er
allerede lavet. Nu er der 10 (4 familier) fra Kolding,
som har meldt sig. Lige nu er der plads til 100
personer. Det er også muligt at hæve antal af
deltagerne, hvis nye restriktioner i kommende uger
eller måneder vil tillade flere antal af personer til at
deltage i.
d. Kidz camp med støtte fra Haderslev Stift den 1114. juli. 2 eller 3 børn fra Eritreisk familie
deltager med hjælp af familiens danske
kontaktfamilie. (KFUM-KFUK spejderne)
e. Migrant samarbejde og Folkekirkens Religions
møde: udvalget havde en tur til Esbjerg for at lære at
kende Ribe Stifts Tværkulturelle arbejde. Michael er
valgt den nye formand i udvalget efter Kirsten
Münster.
f. Indsamling til FAROS (foreningen som hjælper
flygtninge børn, der er landet i Athen)
Det er ikke samlet meget på grund af Corona. Vi
modtager ikke pengeseddel, i stedet for, vi
opmuntrer kirkegængere for at bruge mobilepay.

4. Forberedelse til kulturelt event, Toner på
tværs, den 25. september 2021 er startet i dag,

den 25. maj ved et møde i kirken sammen med
Hanne Marie og 2 kirketjenere- Margit og Jan med
fokus på scenen, mad ordning, og bestilling af borde
og bestik. TKU må høre om, hvad ad hoc komiteen
har tænkt sig. Elizabeth giver en opsummering af
forslag. Har vi penge nok?
5. Information og deling af information om
Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti kan ses i
følgende:
•

Simon Peters Kirkens hjemmeside:
www.simonpeterskirke.dk
Se menu: International (hvis man vil se
information om tværkulturelt arbejde)
• Kolding International Congregation
(Facebook Profil – virksomhed, boost og
betaling?)
• KIC members and interested parties (som
privatgruppe på Facebook profil, nu 100
medlemmer)
• Sprog-cafe Kolding Facebook Profil (private
gruppe)
• Women Encounter/ Kvinder møder kvinder
(Facebook profil )
• Kolding International Voices (KIV) private
gruppe på Facebook
• Ministry for Street Children in Cebu City
(Facebook Profil)
• Messenger på Facebook
• Kolding Provstis hjemmeside:
www.koldingprovstidk se menu: søg efter
Provsti samarbejder og klik på Tværkulturelt
arbejde i Kolding Provsti (hvor man kan læse
årlig rapport til Kolding Provsti og
kvartalsrapport for Tværkulturelt udvalg i
Kolding provsti.
EPO/ MM den 26. maj 2021

12.-16 juli er 4 familier fra Kolding med på international
sommerlejr
På Kidz Camp 11.-14 juli har vi 2-3 børn med
Vi er i gang med at forberede Toner på tværs.
Vi indfører billetkrav, så vi har styr på antal og samtidig
ved, hvor mange vi skal købe mad til, som vi i år får
leveret udefra og ikke som tidligere, hvor familier kom med
hjemmefra. Når vi nærmer os, må vi se, hvor mange vi
kan være. Voksne 50 kr. Børn op til 15 år 25 kr. Elizabeth
har 20 fribilletter til dem, der ellers ville blive hjemme, fordi
de ikke har råd.
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Kommende arrangementer

5

Valg til tværkulturelt udvalg Lilly
Jørgen D genopstiller
Tyrstrup sogn?

Jørgen genopstiller. Spørgsmålet er, om vi skal forsøge at
finde en suppleant?
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Dato og emne for
inspirationsaften efterår
2022

alle

2021: Mandag den 4. oktober kl.19.30-21.30 Henrik
Goldschmidt fortæller om Goldschmidt Akademiet.
Michael sprøger H Goldschmidt, om det er muigt, at vi kan
begynde kl.19.

Michael og
Elizabeth

2022: ét forslag er psykologen Michell, som vi tidligere har
fået aflyst, da hun blev gravid. Vi sætter kryds i kalenderen
ved tirsdag og onsdag i uge 40.
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Maria holder oplæg om
muligt samarbejde om et
forskningsprojekt, hvor
Maria som forsker på SDU
arbejder med sproglæring
og Social Design.
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Alle
Hvad rører sig i det
multikulturelle/religiøse felt 10 min
lige nu?

Vi har vendt mange ting i løbet af mødet og tiden er
udløbet, så vi lader det blive ved de gode diskussioner, vi
har haft undervejs.
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Dagsorden til næste møde

alle

Michael kontakter SKIK for at høre, om der er ressourcer
til, at vi kan genopstarte ”Tro møder tro” i efteråret. Det har
ligget stille p.g.a Corona og sygdom i SKIK, så vi skal
have det i gang igen.
Jørgen Dahl undersøger til næste gang, om vi i TKU kan
stable et valgmøde på benene i efteråret, hvor vi sætter
fokus på internationale og tværkulturelle dagsordener i
sammenhæng med kommunalvalget.

alle

Dette må ske på næste møde, da referatet skal tilføjes
rapporten fra Elizabeth vedr. marts, april, maj

10 Godkendelse af referat

Maria
10. min.

Maria fortalte om sit forskningsarbejde og gennemgik
mulige indsatsområder, som forskerne og studerende fra
SDU eksempelvis kunne byde ind med fra deres
forskningskontekst. Vi talte os frem til, at sprogcafeen er et
oplagt forskningsfelt og nu går Elizabeth og Michael
tilbage til sprogcafeens frivillige og Maria sonderer
interessen hos sine kollegaer, så må tiden vise, om vi kan
finde t projekt, som alle mener er interessant, og som der
kan findes forksningsmidler til at belyse.

11 Evt.

alle

Næste møde 15. september kl.16-17.30

Referent Michael M. Rapport under pkt. 3 ved Elizabeth P Olesen

