Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 10. november 2021 klokken 16 – 17.30
Simon Peters kirke - konfirmandlokale
Til stede: lilly Biswas, Jørgen Dahl, Maria Jensen, Hanne Tinggaard, Elizabeth P Olesen,
Michael Markussen
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Denne blev godkendt

2

Budgetopfølgning

Flemming

Flemming er med for sidste gang og fremlagde
regnskabstallene, som afspejler Corona og et mindre
aktivitetsniveau. Vi kommer til at savne Flemming og hans
store hjælpsomhed.
Toner på tværs blev i mindre udgave og uden
fællesspisning, så derfor er der et væsentlig lavere
omkostningsniveau end budgetteret. Aftenen med Henrik
Goldschmidt kostede 5353 kr. og denne udgift er flyttet til
lecture evenings. Udgifter til Tro møder tro er p.g.a Corona
væsentlig lavere.
Budgetopfølgning blev godkendt med rettelser. Der
kommer en endelig opfølgning pr. 31. december. Efter 1.
januar overgår regnskabet til provstiets regnskabskontor.

3

Evaluering af
foredragsaften med Henrik
Goldschmidt

alle

En spændende og givende aften, som gav et godt indblik i
den jødiske historie, Goldschmidt akademiet og forsoning
igennem musikken.

4

Rapport fra den 9.
religionskonference i
Helsinki

Michael

Michael var på 3 dages konference med øvrige nordiske
aktører på religionsmøde og aflagde rapport om turen. Vi
følger op på en kontakt i venskabsbyen Drammen, Ivar
Flaten, som er leder af Drammens dialogcenter og
ansvarlig for blandt andet Sacred Music Festival. Det er
oplagte læringspunkter for os i Kolding og det er oplagt, at
vi som udvalg kunne foretage en tur til Drammen og lære
af dem.

5

Siden sidst

Elizabeth,
Michael

Se vedhæftet rapport fra Elizabeth.

Siden sidst:
1. Weekendlejr for flygtninge fra asylcentre:
den 1-3. oktober på Solbakken, Haderslev; 48
deltagere; vores involvering: sang,
malerværksted, brobygning, aflevering af tøj til

uddeling blandt flygtninge på udrejse center,
Kærshovedgård; kontakt til familien, der
muligvis kan deltage og synge julesang til
vores International Christmas Party. Familien
bor på asylcentret i Jelling.
2. KIC gudstjeneste den 3. oktober: Michael
havde stor begivenhed for konfirmander, EO
gav bibelsk refleksion. KIC General Assembly
blev afholdt. Rapport af tre personer, der
fortalte hvad KIC som international menighed
har betydet for dem: Samara fra Brazil, Cliff fra
USA, Linda fra Kenya (med fortælling, der
blev læst op). Lilly var forhindret i at deltage.
Michael læste Lillys rapport op. Der var en god
stemning. Nogle kom også med nogle forslag,
som KIC Church Committee tog op på deres
møde.
3. Foredragsaften med Henrik Goldsmith: Om
at reparere verden med musik -ud fra en
fortælling om hans families liv under holocaust
med terror og forfølgelse; den 4. oktober fra kl.
19-21; han gav en kulturel, historisk oplevelse i
forhold til vores nutids udfordringer; 60
deltagere fra forskellige kirker.
4. Kvinder møder kvinder: madlavning af
æbler, den 30. oktober: 31 kvinder og 9 børn
dukkede op. Anne Marie Pahus fra KMK
udvalg var vært. Elsebeth, Saloumeh og EO
bakkede op om generelt program til børn,
afhentning af æbler fra Æblehave og
oprydning. En ny kvinde fra Marokko deltog,
som også kom til Sprogcafeen.
5. KIC gudstjeneste, den 7. november, fejring
af Alle Helgens Dag med Pastor Michael
Markussen med en rigtig god prædiken,
læsning af tekster, bøn for de døde. Gode sange
og en ny element med at have en solist til
postludium. Det var meningen, at vi skulle have
KICs brunch, men den blev aflyst for at undgå

at belaste de frivillige i køkkenet, da SPK
havde Kirkefrokost lige efter den danske
menigheds gudstjeneste.
6. Korøvelser for Kolding International Voices
2 torsdage siden september. Kommende øvelser
til forberedelse af kommende koncert til fordel
for FAROS arbejde for flygtninge i Athen.
7. Sprogcafe: hver tirsdag med nye elever og
ældre elever. Eleverne har forskellige behov og
er på forskellige niveauer mht deres kendskab
til det danske sprog. Der er 10-12 elever, der
dukker op regelmæssigt. Nogle frivillige var
bortrejst og nogle var syge.
8. Kursus om Mabaha/ Friendship with
Muslims. Planlagt besøg i en moske blev
aflyst/udsat. Peter var syg i fredags, og det var
Poul Martin fra Kvaglund, der ledede
undervisningen. Sidste Mahaba session i kirken
er på fredag, den 12. november.
9. Kontor: a. Der er nogle, der kommer efter
julehjælp: henvisning til Kolding Kommunes
hjemmeside. Der er nogle, som ved ikke,
hvordan de kan melde sig. Svært at blive afvist.
Hvilken form for diakoni vi skal have til jul? Er
julehjælp en mulighed, når der er altid
mennesker, der kommer som beder om det?
Spørgsmål: Kan vi lave en fond til Julehjælp.
Det er hvad en lille Pinse Kirke ved siden af
SPK gør. Det har juleuddeling den 13.
december i eftermiddagen. Elizabeth har tænkt
sig at opleve det.
b. Nogle der søger efter et sted at bo: Elev der
søger efter et sted at bo hos en familie.
Kender vi en som har et værelse. (Lorraine)

c. Anmodning om at hjælpe Haderslev Stifts
Missions udvalg med at uddele deres tilbud til
kirkerne om voluntør program for unge, der har
rejst til missions arbejde i udlandet og kan
fortælle om deres oplevelser til
sogneeftermiddage i Kolding provsti eller til
konfirmander.
d. Besøg hos et sygt medlem i Brunch
Fællesskab udvalg, som bor i Tørring, den 8.
november fra kl. 15-17.00.
10. Besøg af Michael og Elizabeth hos
KFUM/KFUK i Agerskov Missions hus, den 1.
november fra kl. 19-21:30. De ønskede at høre
om tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti. C.
50 personer deltog. Opmuntrede spørgsmål,
gode lagkager. Meget Inspirerende oplæg af
Michael.
11. Planlægning af Bedeuge med Evangelisk
Alliance i samarbejde med Kristkirken, KOVA,
PinseKirke, Kirkeibyen, Den Katolske Kirke,
Harte Kirke og KIC ved planlængningsmøde
den 7. oktober.

6

Kommende arrangementer

Elizabeth,
Michael

Maria spørger Kirke i byen, hvad de skal have for at
livestreame julegudstjenesten den 24. december kl.13
med biskoppen.
KIV Julekoncert: Vi sælger billetter ved døren a 75 kr. via
mobilepay. Der er plads til ……

1. Middag på tværs, Brændkjærkirken den 19.
november kl. 17-21.00. Maria har lavet
infomaterialer på engelsk og dansk. Det er
første gang BK afholder Middag på tværs.
2. Tværkulturelle fejring af Jolantas fødselsdag,
som en af undervisere i Sprogcafeen og i pratik
fra JobCenteret, invitationen er rettet til
Sprogcafe elever og frivillige samt hendes egne
venner af afrikanske rødder, den 20. november

fra kl. 14. Elizabeth har fået en opgave at
koordinere at deltagerne kommer med mad.
3. Mahaba møde den 12. november, den sidste
undervisningsdag.
4. Kvinder møder kvinder, den 27. november
fra kl. 14-17. Juledekorationer med Margith
Nielsen.
5. Udarbejdelse af Skema for Brunch
Fellowship fra januar til december 2022, efter
udvalgets møde i november.
6. Vores samarbejde med Tværkulturelt Center
om afholdelse af Multi-etnisk konference i
København den 12-14 november under temaet:
”Giv håbet stemme” med deltagelse af
Philippine Singing Group fra os til at synge på
lørdag efter frokost og til festaften lørdag aften.
Elizabeth er blevet bedt om at holde seminar
om sange til integration på lørdag eftermiddag.
Der er 8 kvinder i alt, der synger og danser. De
har øvet fra august til 11.november i kirken og
SPH)
7. Koncert med Kolding International Voices til
fordel for flygtningebørn i Athen gennem
FAROS, den 25. november kl. 20 i Simon
Peters Kirke. (Hvordan er det med billetter og
tidspunkt for koncerten?)
8. Advent Carols: den 28. november…
9. International Christmas Party, den 4.
December fra kl. 17-21.00 i Simon Peters Kirke
10. Julegudtjeneste den 24. December af KIC
med Biskop Marianne af Haderslev Stift, som
holder en prædiken.

11. Bedeuge, Evangelisk Alliance, den 10-15
januar 2022. Programmet for Kolding deles
snart ud. Info hæfte kan hentes fra nettet.
12. World Interfaith Harmony Week 2022, 1-7
februar, som fejres indtil den første uge I marts.
a. Registrering af vores deltagelse foregår ved
at meddele sig på FNs hjemmeside om
InterFaith Harmony Week.
b. Kunstudstilling på Kolding Bibliotek er
allerede booket fra den 7-28. februar.
Ophængning er fra 7. februar. Vi er lovet 20-21
tavler, vi kan bruge til 20 kunstnere, som kan
aflevere hver to af deres kunstværker.
Invitationen til kunstnere er allerede givet til
nogle. Vi søger også efter kunstnere, som
kommer fra andre lande. Yousif fra Irak er en
ny-fundet kunstner.

7

Interfaith Harmony week 6

Elizabeth,
Michael

Der er lavet aftale om kunstudstilling på Kolding bibliotek
med fernisering den 11. eller 12. februar.

8

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Vi starter op i næste uge, hvor Michael og Kassem er ude
på folkeskoler i Kolding. Der er kommet ny medarbejder i
SKIK og det lover godt fremadrettet.

9

Hvad rører sig i det
alle
multikulturelle/religiøse felt
lige nu?

Udsættes til næste gang

10 Forslag til mødedatoer
2022: 9/2, 11/5, 7/9 og 23/11

Lilly

Disse blev godkendt.

11 Dagsorden til næste møde
den 9. januar

alle

Interfaith Harmony week
Evaluering af arrangementer
Lecture evening i efteråret. Dato blev fastlagt sidste gang.

12 Godkendelse af referat

alle

Denne blev godkendt

13 Evt.

alle

