Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 9. februar 2022 klokken 16 – 17.30
Simon Peters kirke - konfirmandlokale
Til stede: MM kom først kl. 16.30 under punkt 3. EPO forlader mødet efter punkt 11.
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden
1

Godkendelse af dagsorden

4

Budgetopfølgning, hvad
gør vi nu, hvor Flemming er
stoppet.

Signatur

Referat

Alle

Godkendt
-

når man afleverer en kvittering, skal formålet
oplyses (ud af ca. 25 kategorier)
LB kontakter Heidi på fredag
vi vil søge om at bruge af sidste års overskud til:
sommer- og weekendlejr samt
overdragelsesperioden med det nye medarbejder
og EPO

2

Evaluering af afholdte
arrangementer

Elizabeth,
Michael

a. Christmas party. Stor hjælp fra kirketjenerne. Det
tidligere tidspunkt var fint (start kl. 13.30). Det nye
tidspunkt skal bibeholdes fremover, da det passer
børnefamilierne bedst. Mange muslimske kvinder
og børn deltog. Vi havde lidt for mange gaver til
børn fra flying tiger og kræftens bekæmpelse,
disse blev afleveret til julegudstjeneste og nytår.
Ny julemand blev modtaget godt.
b. Fælles gudstjeneste 2/1. i fællesskab med den
danske menighed. Jeanette Bonde var solist.
c. Fælles gudstjeneste d 6/2. MM kunne ikke
deltage, EPO var vikar for ham og var god til at
gøre det til en fest.
d. Brunch 29/1. Pga. corona og storm kunne nogle
ikke deltage. Udveksling om tro (islam og
kristendom), næstekærlighed.
e. Sprogcafe startede d. 17/1. 12 frivillige mødtes for
at evaluere sprogcafeen og dele med hinanden
hvorfor de bliver ved med at komme. De frivillige
fik blomster og chokolade som tak for deres
indsats.
f. TKNK har en Facebook gruppe nu.

3

Kommende arrangementer

Elizabeth,
Michael

a. Sprogcafé ønsker et kursus i maj. Vi tager kontakt
til forskerne fra SDU (Søren Wind Eskildsen,
Johannes Wagner, Maria Jensen) for at tale om
muligheden for kurser undervist af forskerne. MM
kontakter Poul Erik, som afholder kursus d 17 og
14/2.
b. KIC udflugt til Sønderborg. LB søger Y’s Men om
tilskud til busbilletterne.

c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

Pilgrimvandring 11/6. I Svanemosen. Vandring,
meditation, nadver.
Sommerlejr 11.-15/7 i Løgumkloster. Programmet
er planlagt.
Weekendlejr til asylansøgere og afviste
asylansøgere 11-13/3 i Haderslev. 30/9-2/10.
Programmet er planlagt.
Kunstudstilling 11/2 med 20 kunstnere. Hvis
kunstnere sælger malerier, går pengene til dem
selv. EPO ønsker at give kunstnerne en gave og
får 1000 kr. fra TKU til formålet. Haderslev Stift
betaler for videooptagelser.
Kontaktfamilietilbud via TKNK er nu målrettet
internationale studerende i stedet for flygtninge.
Bedeuge 10-15/1
Haderslev Stiftsdag 19/3
Migrant Pastor Seminar 11-13/8
Multikulturelt Forum: dato ikke fastlagt endnu. Der
er en reorganisering på vej.
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Interfaith Harmony week 6

Elizabeth,
Michael

Brunch, kunstudstilling, og kvinder møder kvinder. Punktet
blev talt om under punkt 3.

6

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

22/3, 24/3 og 29/3 er der besøg på skoler. Det er dejligt,
efter det har været meget stille de sidste 2 år pga. corona.
MM og Kasim besøgte også Kolding Gymnasium.
De skal også til Sønderborg Gymnasium sammen med
Henrik Goldschmidt.
Hjemmesidens (shokk?) tekst om tro møder tro er under
opdatering.

7

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

8

Inspirationsaften i uge 41,
dato og foredragsholder

Michael

9

Dagsorden til næste møde
11/5

alle

10 Godkendelse af referat

alle

11 Evt.

alle

Punktet blev behandlet delvist under andre punkter.

Ivar Flaten kommer tirsdag eller torsdag i uge 40 til
inspirationsaften. Oplægget holdes på engelsk, da ikke
alle forstår norsk.

Ny praktikant i TKU, hjælper med praktiske ting som fx
oprydning samt besøgstjeneste. Hun vil også hjælpe med
online undervisning til dem som ikke kommer til sprogcafe.
MJ takker for gaven i forbindelse med bryllup.

12 Hvordan ser fremtiden ud
omkring tværkulturel
medarbejder

Alle undtagen
Elizabeth
Dette er et
lukket punkt.

