Årsrapport 2021
Samarbejdsprojekt: Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti
Forfatter: Elizabeth Padillo Olesen og Michael Markussen
Formål
Det er tværkulturelt udvalgs mål at sætte fokus på at synliggøre det tværkulturelle arbejde som et
fælles projekt for hele Kolding provsti.
Til at varetage denne opgave er der i provstiet ansat en tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder,
som i samarbejde med provstiets tværkulturelle udvalg, migrantpræst/international præst og
kirkekomiteen i KIC har ansvaret i denne opgave.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter
https://www.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder/
Links til hjemmeside og sociale media;
• Simon Peters Kirkes hjemmeside
http://simonpeterskirke.dk/international/
• KIC or Kolding International Congregation (430 følgere)
https://www.FaceBook.com/Kolding-International- Congregation-172642779417532/
• Sprogcafe Kolding (267 medlemmer)
https://www.FaceBook.com/groups/140575326627992/?ref=br_rs
• Women Encounter/Kvinder møder kvinder (125 medlemmer)
https://www.FaceBook.com/groups/2371908593028121/
• KIC members and Interested Parties (167 medlemmer)
https://www.FaceBook.com/groups/118840354842748
• Kolding International Voices (KIVs 90 medlemmer)
https://www.FaceBook.com/groups/koldinginternationalvoices
• Migrantsamarbejde og Folkekirkens Religionsmøde i Haderslev Stift (415 følgere)
https://www.FaceBook.com/migrantsamarbejdeogreligionsmoede
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Ansatte
Navn
Elizabeth Padillo Olesen
Michael Markussen

Ugentlig arbejdstid
37
11

Funktion
Tværkulturel kirke og kultur medarbejder
Pastor, Kolding International Congregation
og Simon Peters Kirke

Udvalg/Styregruppe/Bestyrelse
Navn
Lilly Biswas, formand
Jørgen Dahl
Hanne Thinggaard
Maria Jensen
Michael Markussen
Elizabeth Padillo Olesen

Sogn/Pastorat
Simon Peters Kirke
Hejls, Vejstrup og Taps
Tyrstrup Kirke
Brændkjærkirken
Pastor (KIC og SPK)
Kolding Provsti

Frivillige, der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit: 95 personer: 10 i Sprogcafeen, 8 i brunch, 6 i kvindeklub, 5 i
Church Committee, 3 fra Kolding til sommerlejr og weekendlejre samt 20 frivillige fra 2 andre
provstier, 3 i gudstjenester, 5 i Toner på tværs, 7 Middag på tværs, 48 kontaktvenner med
flygtninge
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: 15-20, som laver og kommer med mad, 5-6 personer
som afleverer varer til deling med de mest udsatte.
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere 20-400 (ca. 40 i gennemsnit)

Status over årets arbejde
A: Aktivitet eller begivenhed: Kirkehandlinger i KIC
1. KIC Gudstjenester
• Beskrivelse: Gudstjeneste på engelsk med økumeniske træk, som henter liturgiske
elementer fra andre kirketraditioner; et tilbud til alle kristne i og udenfor Kolding om at
være med i fællesskabet i en lokal kirke, som hylder mangfoldighed og som sætter fokus på
enheden i Jesus Kristus.
• Kommentar: Med Danmarks nedlukning på grund af Corona blev gudstjenesterne afholdt
online fra marts. Normale gudstjenester var tilbage fra august indtil december. Corona
restriktioner udfordrede kirken til at lære nye måder at nå menigheden på med brug af
sociale medier: Zoom, Teams, Messenger, FaceBook, video, SMS’er og telefon.
• Antal deltagere fra målgruppe: Svært at opgøre.
2. Kolding International Voices (Internationalt Kor)
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Beskrivelse: Rytmisk engelsktalende kor i Kolding Provsti med base i Simon Peters Kirke.
Koret øver to gange om måneden med en lønnet dirigent. Sangere er både danskere og
indvandrere og har også studerende; synger til KIC og Simon Peters Kirke gudstjenester og
giver koncerter itl fordel for FAROS og har også optrådt ved Natkirke i Nikolai og Toner på
tværs i Simon Peters Kirke.
• Kommentar: Fysiske øvelser blev aflyst og foregik online via Zoom under nedlukning og
fungerede meget fint. KIV’s deltagelse i fællesgudstjeneste mellem KIC og Simon Peters
Kirke blev aflyst i januar. Invitationen til at synge til Kolding Provstis Natkirke ved Nicolai
Kirke blev også aflyst. I september startede fysiske korøvelser med krav om coronatest i
forberedelse til korets koncert den 25. november.
Antal deltagere fra målgruppe: 35-45 sangere.
3. KIC Mission Partnerskab med FAROS til flygtningebørn i Athen
• Beskrivelse: KIC er i mission via partnerskab med FAROS, en kirkelig relateret forening,
som arbejder for flygtningebørn, der er landet i Athen uden deres forældre. Partnerskabet
har nu kørt i tre år, hvor KIC støtter arbejdet gennem gaver ved KIC gudstjenester og også
fra indsamling ved KIV koncerter.
• Kommentar: Der blev afholdt Koncert med Kolding International Voices (KIV) den 25.
november 2021. Gaver via MobilePay betaling direkte til FAROS nummer med indsamlet
beløb på ca. 9.000 kr. Koret øver to torsdage om måneden og holder
audition/optagelsesprøve for nye mellemmer i august og janaur.
• Antal deltagere fra målgruppe: 80 personer til KIV Koncert i november; 45-50 sangere og
4 musikere.
4. Aktivitet: KIC Church Committee Møder og KIC Generalforsamling
• Beskrivelse: En gang om måneden mødes KIC Church Committee, der fungerer som et
lille menighedsråd for Kolding International Congregation, bestående af 7 personer fra 4
lande til deling, evaluering og planlægning af kommende aktiviteter.
• Kommentar: KIC Church Committee er engageret i opgaven. Et nyt medlem, Bente
Pedersen med tidligere ophold i UK med sin engelske mand, blev valgt ind i KIC Church
Committee under KIC Generalforsamling i oktober. Hun er også medlem af Simon Peters
Kirkes Menighedsråd. Med Lilly Biswas, der er formand for KIC Church committee og
formand i Tværkulturelt Udvalg i Kolding Provsti og er medlem i SPK’s menighedsråd, og
med Michael Markussen som international præst, bliver der bygget bro mellem den
danske og den internationale menighed.
• Antal Deltagere: 7 personer i KIC Church Committee og 30 personer til
Generalforsamling.
5. International Julefest: den første lørdag i december
• Begivenhed: En mulighed for at dele julens budskab og glæde i juletiden med alle dem,
der har interesse for at opleve julen; fejret med juledrama, julesange, international
buffet, børneprogram, lotteri til fordel for missionspartnerskab.
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Beskrivelse: Drama om julehistorie med 17 skuespillere som vi plejer kunne ikke
gennemføres, men få familier kom med kulturelle indslag, og der var genkendelige
julesange, som alle kunne synge med på. 15 personer blev valgt til at bringe
hjemmebagte kager i stedet for et varmt måltid som sammenskudsgilde. Det var ikke
lotteri som indsamling af støtte til Faros, men vi fik gaver og pakker fra forskellige
personer, som blev sat på et bord, og man kunne bare tage, hvad man ville have, og selv
bestemme, hvor meget der blev betalt for pakke eller gave. En ny julemand blev fundet
til glæde for de flere end 30 små børn, der dukkede op. Gaver til alle mindre børn blev
delt ud af julemanden. Tidspunktet for julefesten var også ændret til kl. 13-17 i stedet
for kl. 17-21.
Vi kunne tænke os at holde julefest igen om eftermiddagen til næste år, hvilket tager
bedre hensyn til familier med små børn. Julefesten samlede også deltagere med
baggrund fra andre religioner, som ikke kommer i kirken, men som betragter julen som
en kulturel event i det danske samfund, de gerne vil fejre.
Antal deltagere fra målgruppen: 100.

6. Julegudstjeneste med Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift
• Beskrivelse: Julegudstjeneste den 24. december har været en tradition i KIC i 10 år, som
giver udlændinge mulighed for at fejre jul på et sprog, som de bedst kender til, og at
synge de julesange, som er sunget i mange lande i verden.
• Kommentar: Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, holdt prædiken til
julegudstjenesten for at nå de fremmede i forskellige provstier i Haderslev Stift og talte
på engelsk. Hilsen og prædiken af biskoppen blev livestreamet og sat på FaceBook profil
for Migrantsamarbejde og Religionsmøde og på andre FaceBook profiler af lokale kirker.
• Antal deltagere fra målgruppen: 65-75 personer fra KIC i Simon Peters Kirke.

B. Ugentlige, månedlige og årlige aktiviteter:
7. Aktivitet eller begivenhed: Sprogcafe hver tirsdag kl. 16-18
• Beskrivelse: Undervisning i det danske sprog for at støtte nye danskeres integration i
Danmark, trivsel og adgang til job. Det afholdes hver uge i Simon Peters Hus på
Islandsvej 4, Kolding med en trofast flok af frivillige, hvoraf mange er lærere på pension
eller bare har interesse for at møde de fremmede.
• Kommentar: Corona restriktioner og frygt for at være smittet har også præget
deltagelse i Sprogcafeen, som blev mere sporadisk. Med nedlukningen i marts blev
Sprogcafe afholdt online via Teams Møde og chat program på FaceBook Messenger.
Elever fra fjerne steder var også med. Der var kun 5 frivillige, som havde mod til at
undervise online. Normal eller fysisk undervisning blev genoptaget fra august til midten
af december.
Alle frivillige i Sprogcafeen blev også inviteret en eftermiddag til evaluering og
planlægning, hvor vi sluttede med fællesspisning, og hver frivillig fik en blomst og
chokolade som anerkendelse af deres store indsats.
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Antal deltagere fra målgruppe: 4-7 elever på Teams og 4-5 lærere via online
undervisning, 8 til 10 elever og 8-10 lærere fra august til december. Der er 15 frivillige
lærere i alt, men der er nogle som blev syge og holder en pause. Vi fortsætter med at
finde nye frivillige, når tallet af eleverne stiger.

8. Aktivitet eller begivenhed: Kvinder møder kvinder (KMK)
• Beskrivelse: Et månedligt kulturelt møde for kvinder hver sidste lørdag i måneden om
nogle emner og temaer til fælles læring og inspiration. Det er også et sted, hvor hver
kvindes kompetence bliver taget i brug, når de får en opgave med at fremlægge og
hjælpe med gennemførelsen af kvindeevents. Børn er også velkomne til at være med.
• Kommentar: Aktiviteter fra juni til november: Udflugt til Christiansfeld, UNESCO
Verdens Arv, International kvindefest, madlavning med æbler fra kirkens æblehave,
fremstilling af juledekorationer ved professionel blomsterdekoratør. Der blev også
afholdt aktiviteter ude i byen: byvandring i Kolding og en eftermiddag i Legeparken,
hvor kvindernes børn og mænd også fik lov til at være med. Alle aktiviteter blev vel
modtaget. Kvindeudvalget i KMK viser stort engagement i opgaven.
• Antal deltagere fra målgruppe: 25-40 kvinder og børn ved hvert møde
9. Brunch Fællesskab:
• Simon Peters Kirke tillod ikke fællesspisning på grund af Corona smitte. Brunch
program i 2021 blev aflyst, men vi brugte tiden til at genetablere udvalget med et nyt
medlem. Cliff Rhodes fra UK blev valgt til af være med i Brunch udvalget. Infohæfte for
Brunch Fællesskab 2022 blev lavet til uddeling.
10. Årligt Udflugt:
• Beskrivelse: Et årligt tilbud til nye danskere og menigheden til fælles oplevelse og læring
om Danmarks historie, natur og kultur på en dag fra kl. 9-17. Udflugten giver også
samhørighed og mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
• Kommentar: Planlagt udflugt til Sønderborg blev aflyst. Der blev arrangeret alternativ
udflugt til Christiansfeld, UNESCO Verdens Arv, som tilbud til Sprogcafe elever og
Kvinder den 13. oktober med lokal guide, Jens Christian Olesen. Der var besøg i Tyrstrup
Kirke med historisk narrativ om kirken i krigstid, besøg til kunstudstilling på Sognehuset
ved Tyrstrup Kirke, forbi Comeniushaven og videre til Søsterhusets udstilling, besøg i
Karibu Butik af Brødre Menighedens Danske Mission, og Brødremenighedens Kirke. Til
slut et foredrag ved Morgenstjernen i Christiansfeld af journalist Henrik Nissen om
Christiansfeld og herunder om en bog, som han har udgivet i forbindelse med fejring af
100 året for genforeningen.
• Antal deltagere: 25-30 mænd, kvinder og børn.
11. Aktivitet eller begivenhed: Lecture Evening
• Beskrivelse: Et årligt, fagligt tilbud for medarbejdere og andre foreninger og ledere i
tværkulturelt arbejde i Kolding og omegn i oktober måned, der foregår i Simon Peters
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Kirke.
• Kommentar: Henrik Goldsmith var foredragsholder om at reparere verden med sin
musik. Det var et velbesøgt møde med deltagelse fra forskellige lokale kirker samt med
nogle organister. Henrik spillede forskellige instrumenter, inddrog publikum i
gennemførelsen af musikken og delte sin egen fortælling med rødder fra nazismens tid,
hvor også hans egen familie blev hårdt mærket. Goldschmidt har etableret
Goldschmidts Musikakademi som et redskab til at skabe fred i stedet for had, racisme og
krig. Han har børn fra mange kulturer og bruger musik til heling og forsoning. Henrik
Goldsmith blev også brugt af andre forskellige kirkelige arrangementer i Kolding
efterfølgende.
• Antal deltagere: 70- 80 i den aften.
12. Aktivitet eller begivenhed: Pilgrimsvandring til Svanemosen ved Birgit Urd Andersen
og Elly Jørgensen
• Beskrivelse: Pilgrimsvandring, et tilbud til alle, som elsker at gå i naturen med mulighed
for at høre læsning af bibelske tekster og nyde stilheden, og som afsluttes med nadver,
sang og bøn ved siden af søen.
• Kommentar: En god fælles oplevelse til fordybelse i den kristne tro, som har været et
regelmæssigt program til den danske menighed – Simon Peters Kirke - under ledelse af
Birgit Urd Andersen, som sidder i Haderslev Stifts udvalg for Mødet med det
Nyspirituelle. Birgit er også medlem i KIC Church Committee. Hun ledte
pilgrimsvandring sammen med diakon Elly Jørgensen.
• Antal deltagere fra målgruppe: gennemført to gange: 15 deltagere første gang i
foråret og 10 den næste gang om sommeren.
13. Aktivitet eller begivenhed: Bedeuge i Evangelisk Alliance
• Beskrivelse: et økumenisk fællesskab af lokale kirker i Kolding omkring bøn, som
holdes i januar med fem aftener, hvor kirkerne på skift som står som vært. Følgende
kirker var med: Kolding Valgmenighed, KirkeiByen, Kolding International
Congregation, Afrikansk Menighed ved Immanuels Kirke, Pinsekirken i Kolding,
Kristkirken og den katolske Skt. Michaels Kirke.
• Kommentar: Planlægning var gennemført og invitation sendt ud, men det blev aflyst.
I stedet blev Bedeugen afholdt via Zoom, oprettet af nationalt team i DK. Teamet for
Evangelisk Alliance i Kolding brugte resten af året til at planlægge fysisk bedeuge i
2022. En ny ting blev tilføjet: en fællesbøn for teamet i Evangelisk Alliance, der
mødes første fredag hver måned.
• Antal deltagere fra målgruppe: man kan ikke vide, hvor mange fra Kolding deltog på
Zoom. Men det var mange, da det var Zoom møde på landsplan.

6
Tilføj eller slet linjer efter behov!

14. Aktivitet eller begivenhed: Middag på Tværs
• Beskrivelse: Et tilbud til migranter og flygtninge i kontaktfamilie ordning og til dem,
som bruger flere af vores tjenester. En mulighed for at inddrage lokale kirker eller
kristne samfund til at møde de fremmede rundt omkring os med tillid.
• Kommentar: Der var kun en enkelt Middag på Tværs i 2021 efter en langvarig
aflysning, og den blev afholdt første gang i nyere tid i Brændkjækirken den 19.
november med Maria Jensen og nogle frivillige fra kirken. Maria Jensen repræsenterer
Brændkjærkirken i Tværkulturelt udvalg i Kolding Provsti. Det var et velbesøgt Middag
på Tværs i november med et godt program: sange og leg, en snak om politik til
Kommunalvalg og hvordan indvandrere i Danmark kan deltage. En kandidat fra KD
eller KristenDemokraternes i Kolding gav et oplæg.
• Antal deltagere fra målgruppe: 55 personer fra forskellige lande
15. Aktivitet eller begivenhed: Tværkulturelt Kirkeligt Netværk Kolding
• Beskrivelse: Et netværk af personer fra menigheder inden for Folkekirken og andre
kirkesamfund; mødes til koordinering og evaluering af fælles aktiviteter og initiativer i
arbejdet med fremmede, bliver tilbudt at deltage i kurser, som inspirerer dem i
arbejdet med flygtninge.
• Kommentar: Der indkaldes til et møde i dette netværk to gange om året, hvor der
også er tid for hver kirke til at dele om forskellige tilbud for indvandrere og flygtninge,
en evaluering af Middag på Tværs og en deling af information om ny dansk lovgivning.
Elsebeth Fischer Nielsen er vores aktive frivillig, som har været koordinator og
tovholder for disse møder. TKNK, gennem Jens Fischer- Nielsen, har oprettet en
FaceBook gruppe eller profil: TKNK-aktiviteter, hvor der er mulighed for hver kirke til
at informere eller opdatere om deres aktiviteter/indsats til hjælp af flygtninge og
indvandrere.
• Antal af deltagere fra målgruppe: 10-12 personer
16. Aktivitet eller begivenhed: Mahaba Kursus
• Beskrivelse: Nyt tiltag til TKNK gruppe, gennemførelse af et kursus, Mahaba, som
betyder Venskab først med Muslimer. En gennemgang af et kursus med hjælp fra
Tværkulturelt arbejde i Ribe Stift, som allerede har erfaring med kursus for deres
frivillige og ledere, som har interesse for mødet med fremmede.
• Kommentar: Kurset blev begyndt i foråret og sluttede i september. Peter Sode fra
Kvaglund Kirke var vores underviser og Poul Martin Nielsen kom også for at undervise
på et modul. Kursisterne kunne ud over undervisningen lære fra en bog, og der blev
vist videoer om aktuelle møder mellem kristne og muslimer i UK. Kurset afsluttede med
et besøg på en Bosnisk moske i Kolding.
• Antal deltagere: 10-12 hvert modul.
17. Aktivitet eller begivenhed: Venskabsfamilie ordning med flygtninge
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Beskrivelse: Et tilbud til en flygtning eller flygtningefamilie om at få en kontaktfamilie
som en hjælp til deres integration i det danske samfund.
Kommentar: Der er stadigvæk venskabsfamilier, som fortsætter med deres venskab og
støtter til flygtninge, som de blev matchet med. Nogle af disse flygtninge har fået et
job og kan klare sig og har travlt. Men der dukker stadig behov op med efterspørgsel af
kontaktfamilier. Elsebeth Fischer Nielsen har været god til at matche flygtninge med
deres venskabsfamilier.
Antal deltagere fra målgruppe: 50 kontaktfamilier til flere end 100 flygtninge

18. Et nyt tiltag: Besøg i et dansk hjem (Invitation to visit a Danish home)
• Beskrivelse: Et nyt tiltag som er inspireret af venskabsfamilieordning. Et forsøg på især
at nå studerende på Koldings Uddannelses Center, som et løbende projekt i TKNK,
Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding.
• Kommentar: Det går ud på at finde studerende, som ønsker at møde danske familier i
deres eget hjem til fællesspisning og personligt møde. Maria Jensen og Maria Vanessa
fra universitetet står for det nye tiltag, som TKNK har også sagt ja til.
• Antal deltagere fra målgruppen: har ikke fået besked endnu, hvor mange har brugt
tilbuddet.
19. Aktivitet eller begivenhed: FN World Interfaith Harmony Week
• Beskrivelse: Beskrivelse: FN Interfaith Harmony Week i alle lande hver første uge i
februar, men der gives også frihed til at have aktiviteter fra sidste uge i januar til første
uge i marts. Der kræves rapportering om afholdte aktiviteter, som afleveres til WIFHW
hjemmeside. Information om begivenhederne findes på:
https://worldinterfaithharmonyweek.com/about-us/
• Kommentar: På grund af nedlukning, kunne vi ikke gennemføre de planlagte
aktiviteter og måtte nøjes med at aflevere en gennemført aktivitet for kvinderne på
online via Teams møde. Mette Steel, den tidligere konsulent i Haderslev Stifts
Migrantsamarbejde og Religionsmøde, var vores tekniske vært i gennemførelsen af
onlinemødet, som handlede om grundprincipper i afholdelsen af FN World InterFaith
Harmony Week, dvs. kærlighed til Gud og kærlighed til vores næste. Mødet var med
indslag om principper til fælles forståelse, læsning af citater fra hellige skrifter i Islam,
Hinduisme, Buddhisme og Kristendom om Kærlighed til Gud og til næsten, dialog
mellem kristne og muslimer og bøn om forskellige emner.
Rapporterne kan ses på: https://worldinterfaithharmonyweek.com/reports-2021/
Meget taknemlig for Camilla Henriksens store indsats fra Migrantsamarbejde og
Religionsmøde til indsætning af vores rapport i hjemmesiden.
• Antal deltagere på nettet: 15 kvinder
20. Weekendlejre for flygtninge fra asylcentre og udrejsecenter samt flygtninge, som
allerede har fået asyl
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Beskrivelse: Der afholdes weekendlejre for flygtninge fra asylcentre og udrejsecentre
hvert forår og efterår. Det er arrangeret i partnerskab af 3 kirkelige foreninger:
Luthersk Mission, Tværkulturelt arbejde i Ribe Stift og Tværkulturelt arbejde i Kolding
Provsti.
Kommentar: Vores kontor hjælper også med at ansøge om økonomisk støtte fra
Jubilæumsfonden, som har været gavmild. Lejren giver et frirum for flygtninge, som
blev afvist, og et sted for netværk af støtte i fællesskab. Der gives tid til undervisning i
den kristne tro, udveksling af tro og oplevelser, vejledning og tid til fællesbøn for deres
situation.
Antal deltagere: 50-60 personer, med nogle børn.

21. Sommerlejr i Løgumkloster på en efterskole
• Beskrivelse: Et populært tilbud til mange tværkulturelle familier om 5 dages lejr
Som blev gennemført efter aflysning i 2020. På grund af Corona restriktioner blev det
nødvendigt at nedsætte tallet af deltagere, vi kunne modtage. I stedet for det
regelmæssige antal på 160 personer blev det til 100 deltagere.
• Kommentar: Den blev afholdt 11. -16. juli med bibeltimer, kreative aktiviteter til
voksne, unge og børn, med et fint antal af frivillige medarbejdere. Planlægningsmøder
foregår tit i Simon Peters Kirke som centralt sted for flere i teamet.
• Antal deltagere: 100 deltagere
22. Toner på tværs
• Beskrivelse: Kulturelt arrangement med fællessang, musik på forskellige instrumenter,
dans, digtlæsning, fællesspisning af medbragt mad fra deltagere, indsamling til
missionsprojekt for flygtningebørn, gennemføres hver sidste lørdag i september.
• Kommentar: Kunne gennemføres efter dens aflysning i 2020, men med Corona
restriktioner. Kirketjenere i Simon Peters Kirke gjorde en stor indsats. Sang, musik,
dans og fællessang og indsamling var stadig en del af programmet, som blev gjort
kortere. Vi ser frem at fejre 10 års Jubilæum af Toner på tværs i Kolding Provsti i året
2022.
• Antal deltagere: 120 personer
23. Aktivitet eller begivenhed: Multikulturelt Forum i Kolding Kommune
• Beskrivelse: Møder 4 gange om året med forskellige etniske grupper og nogle politikere
og ansatte i Kolding Kommune og nogle personer med tilknytning til
erhvervsvirksomheder.
• Kommentar: Et godt forum at lære om Kolding Kommunes planer og tilbud til
udlændinge eller etniske grupper om job og uddannelse med deling af erfaringer fra
andre eksperter i Dk. Tiden blev også brugt på at give information om Corona krisen,
restriktioner, info fra sundhedsmyndigheder, vaccinationer og tid og sted for corona
tests på forskellige sprog for fælles forståelse med anmodning om at videresende til
vores egen forening eller kontakter.
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•

Antal af deltagere: 15 - 20

24. Philippine Singing Group
• Beskrivelse: En filippinsk gruppe af kvinder, dannet i 2019 for at øve sig i filippinske
sange og danse, som måske kan bruges til fælles glæde, at bygge bro, til at vise en del
af filippinsk kultur i det danske samfund. Gruppen mødes for at øve i Simon Peters Hus
eller i deres egne private hjem, bruger guitar eller små instrumenter.
• Kommentar: Gruppen blev indbudt af Tværkulturelt Center til november konference i
København til temaet om Eksil og håb. De optrådte med sang og dans tre steder ved
møder i Fredens Kirke, Bethesda Missionshus og International Church of Copenhagen i
Skt. Andreas Kirke. Gruppen har også sagt ja til at synge til Toner på tværs i september
med 2 filippinske sange om kærlighed og tro.
• Antal deltagere: 8 - 10 filippinske venner til en konference af flere end 100 deltagere
eller til en kirke på en søndag med flere multietniskes deltagere.
25. Udvalg af Migrantsamarbejde og Folkekirkens Religionsmøde i Haderslev Stift
• Beskrivelse: Et udvalg i Haderslev Stift, som beskæftiger sig med arbejdet for migranter
og flygtninge og møder med andre religioner, har repræsentanter fra 7 provstier i
Haderslev Stift og mødes 4 gange om året.
• Kommentar: Michael og Elizabeth er med i udvalget. Michael Markussen blev valgt som
formand i Haderslev Stifts udvalg for Migrantsamarbejde og Folkereligionsmøde.
Udvalget samarbejdede også med os i markeringen af UN World InterFaith Harmony
Week de sidste to år. Vores aktiviteter får også plads i dens FaceBook profil. Det er en
inspiration at høre, hvordan andre lokale kirker eller provstier arbejder for udlændinge,
flygtninge og gæstearbejdere.
• Antal deltagere: 12
26. Info og deltagelse i følgende aktiviteter:
a. Landskursus i foreningen af Kirke og kultur medarbejdere, den 1. – 3. juni
b. Møder i Simon Peters Kirke til forberedelse af sommerlejr i Løgumkloster og til
weekendlejr i Haderslev i forår og efterår.
c. Deltog i efterårskonference af Tværkulturelt Center den 12. – 14. november med
Philippine Singing Group.
d. Møder med KIC Church Committee en gang om måneden, blev afholdt via Teams App eller
Zoom.
e. Kalendermøder med Simon Peter Kirkes præster og alle ansatte.
f. Samarbejde med afholdelse af fødselsdag for 2 af vores Sprogcafe frivillige, som giver
adgang til vores kontakter og frivillige til at være med.
g. Vikardækning i konfirmations undervisning, den 19. juni
h. Er med i Simon Peters Kirkes kunstudvalg, som også giver plads for ikke- danske kunstnere
til at udstille i kirken.

10
Tilføj eller slet linjer efter behov!

i.

Michael og Elizabeth var til Sogneeftermiddag i Agerskov Sognehus for at fortælle om
Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti den 1. november.
j. Elizabeth blev inviteret til Adventsfest med Sct. Georgs Gilderne i Kolding på Fynsvej 73 for
at fortælle om Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti. Det er interesse for folket at vide,
hvad vi laver.
k. Michael og Elizabeth var med i Migrantsamarbejde og Folkekirkens Religionsmøde online
og fysiske møder.
l. Biak Chin Par Lian, oprindeligt fra Myanmar, blev ansat som jobkonsulent vikar i
Migrantsamarbejde og Folkekirkens Religionsmøde i Haderslev Stift konsulent for at dække
Camilla Henriksens forældreorlov.

Generel status på samarbejdsprojektet nu
1. Regelmæssige events eller begivenheder er tilbage efter ophævelse af Corona restriktioner.
2. Sprogcafé fortsætter med at tiltrække mange brugere. Med krigen i Ukraine er behovet
endnu en gang vokset. Sprogcafeen er privilegeret med Simon Peters Hus. Det er et stort
arbejde at vedligeholde korpset af 12-14 frivillige undervisere, som kommer hver uge.
3. Vi har lært at finde nye veje til at nå mennesker. Flere FaceBook profiler med vores tilbud og
tjenester er oprettet, og det kræver også en regelmæssig opdatering for at nå publikum,
brugere og venner af Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti og udenfor.
4. Elizabeth afslutter sin tjeneste i slutningen af 2022 og er villig til at fortsætte med nedsat
timetal, så længe der er brug for det, i 3 måneder for at aflevere arbejdet til den nye afløser.
Det har været umuligt at færdiggøre bogen om Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti over
næsten 20 år, som der har været talt om i Tværkulturelt udvalg. Hun har brug for tid at kunne
sidde stille og skrive bogen til sidst.
5. Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti er båret af mange hænder: alle ansatte og
præster i Simon Peters Kirke, SPKs menighedsråd, KIC Church Committee, frivillige fra lokale
kirker i Kolding Provsti og andre trossamfund; samarbejder med Tværkulturelt Kirkeligt
Netværk i Kolding, Folkekirkens Religionsmøde i Haderslev Stift, Tværkulturelt Center i
København, Kolding Kommune, Dansk Flygtningehjælp, Sprogskolen, Luthersk Mission og
Tværkulturelt arbejde i Ribe Stift.
6. Tak til Kolding Provsti for muliggørelsen af det tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti.
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