Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 11. maj 2022 klokken 16.30– 18.00
Simon Peters kirke - konfirmandlokale
Til stede: LB, HT, EPO, MJ, JD, MM (kom under punkt 3)
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

godkendt

2

Budgetopfølgning fra
regnskabskontoret

Alle

Vi vil gerne have en udspecificering, da budgettet p.t. ikke
reflekterer vores aktiviteter.
Vi synes budgettet er svært at forstå, som det ser ud nu.
Vi vil gerne kunne se procentsatsen af forbruget.
EPO laver en ny oversigt i slutningen af maj i samarbejde
med kordegn.
MM har udarbejdet budget til 2023. LB sender det til
udvalget.

3

Evaluering af afholdte
arrangementer

Elizabeth,
Michael

Se vedhæftet rapport A + B

A. Afholdte arrangementer:
1. Gudstjenester: den 6. februar, den 6.
marts, den 3. april. Påskegudstjeneste den
17. april var med KIV kor, en velbesøgt
gudstjeneste efter Corona restriktioner blev
ophævet.
2. Brunch Fællesskab i fuldt sving igen den
20. marts med Jens Fischer Nielsen’s
fortælling om arbejdet for kirkerne i
Bangladesh, men også om folkets liv og
kultur. Næste Brunch Fællesskab var den 15.
maj med fokus på Afghanistan som et land at
lære at kende. Elizabeth delte en quiz
opgave, som gav grupperne mulighed for at
svare eller lære nogle fakta om Afghanistan.
Der var fejring af en afghansk piges
fødselsdag ved sang af melodien på

forskellige sprog. En afghansk mor og hendes
datter gav et dansenummer, og det næste
afghansk musiknummer gav mulighed for alle
for at være med i afghansk dans. Der var nok
mad. Der var ukrainske kvinder, som
afleverede kager, men de kunne ikke deltage
på grund af en anden aftale. 3 ukrainske
familier var med samt deltagere fra 10 andre
lande.
Februar måned blev brugt til møder for
Brunch udvalg og planlægning af kommende
brunch møder indtil juni. Ny i udvalget er Cliff
Rhodes fra England.
3. Kvinder møder kvinder tilbage til normalt
skema: den 26. februar, 26. marts, 30. april
og den 21. maj. Kvinde-event i maj er den
eneste, som ikke afholdes den sidste lørdag i
måneden på grund af Himmelfarts dag.
Skønhedsklinik blev valgt som emne Der er
allerede 6 kvinder, som har givet besked om,
at de står for hårklip, massage,
ansigtsbehandling, manicure, fletning, osv.
Kvindeudvalget laver programmet til den ny
sæson fra august til december i slutningen af
juni måned hos Elsebeth kl. 19- 21. Alle
kvinder blev inviteret til udflugt til
Sønderborg den 18. juni.
4. Sprogcafé: Fra begyndelsen af april måned
kom der mange ukrainske flygtninge sammen
med deres børn til Sprogcafe eller danskundervisningstimer hver tirsdag. Der er nu
17 voksne frivillige lærere og 6 støttefrivillige
unge og tidligere elever, som hjælper os med
tolkning til ukrainsk. Det er 20 til 30

ukrainske flygtninge med børn, som deltager
i Sprogcafeen. Vi forsætter med at prøve at
sætte dem sammen i forhold til deres
niveauer. Nye frivillige er ved til at melde sig
for at hjælpe.
5. Weekendlejr i Haderslev på Solbakken
den 11.-13. marts med 50 flygtninge samt
nogle frivillige. Tøj, der er afleveret til mit
kontor, blev videreformidlet til en, som bor
på Udrejsecenter. Næste weekendlejr for
flygtninge fra asylcentre og Udrejsecenter i
DK er den 30.september-den 2. oktober i
Haderslev.
Vi følger op på sagen om en flygtning, som er
tæt på kirken, som er blevet alkoholiker og
ser på hvordan vi kan hjælpe ham.
Der er behov for at arbejde mere for at finde
økonomisk støtte for at kunne gennemføre
sommerlejr og weekendlejr i efterår.
6. Concert med AFIARA Quartet i
samarbejde med Holstebro Masterclass
gennem Oliver Quast. Det er en anden gang,
at Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti
blev bedt om at arrangere koncerten i kirken.
Programmet giver plads til fællesspisning, og
mulighed for at tilskuerne kan stille
spørgsmål til kunstnere. Vores samarbejdes
partner betalte halvdel af madprisen. Til
fællesspisning var der flere end 65 personer,
der havde meldt sig. Men der var flere, som
var i kirken til koncerten. AFIARA Quartet
leverede en høj kvalitet performance i
musikverden. Vi betalte halv del af madens
pris på 1,600 kr. Ved koncerten blev der også

indsamlet via mobile pay til projektet FAROS
til fordel for uledsagede flygtningebørn i
Athen.
7. Middag på tværs i KOVA, den 8. april, der
samlede 86 personer. KOVA har en masse
forskellige varer, som flygtninge kunne vælge
at tage med hjem. Meget fint arrangement
med leg, god mad og samvær og lystænding.
8. Middag på tværs i Vamdrup Kirke den 6.
maj der samlede 60-70 personer, børn og
voksne til fællesspisning, sange, leg om quiz
om flag i verden. Der var afrikansk dans,
ledet af Kidd Mkandawari, som også gav
plads for flere at spille små instrumenter
sammen med Kids tromme og musik. Det var
sjovt at se, hvor frit mennesker kunne danse
til musikken. En flot afslutning inde i kirken
med lystænding ved Jens Henrik Kristensen.
Der var mulighed for at tænke lys og bede.
Nogle blev emotionelle. Det var en stor
hjælp, at Jolanta oversatte præstens
reflektionen til ukrainsk. Fra Simon Peters
Kirke i Kolding var der 6 biler, der gav et lift til
nogle deltagere.
9. Planlægning og færdiggørelse af
programmet til Sommerlejr i Løgumkloster
for familier - og weekendlejr for flygtninge i
efteråret. Stående beløb er kun 15,000. Der
er behov for 190 tusind kr. til de 3
arrangementer. Vi har et beløb i budgettet til
sommerlejren. Ansøgning til Haderslev Stifts
Migrantsamarbejde og Folkereligionsmøde
blev afvist. Vi sender ansøgning til Y’Men’s
Club i Kolding og også til Jubilæums Fond. Vi
beder om bøn for fuld økonomisk opbakning

for kommende sommer og efterår lejre, som
også åbner for deltagelse af ukrainske
flygtninge.

B: Deltagelse og kontakt
10. Vores praktikant, Jennifer Langkjer, der
har været her fra den 29- januar, slutter sin
tjeneste hos os første søndag i april. Hun er
kreativ ildsjæl, en god hjælp til kvinder og en
stor gevinst til vores børnekirker.
11. Online møde om modtagelse og
integration af ukrainske flygtninge. den 2.
maj med nogle fra Kolding Kommune og fra
andre foreninger så som Røde Kors, Dansk
Flygtningehjælp og Idræt og andre Fritid og
sportsforeninger med en opdatering om
ukrainske flygtninge i Kolding Kommune.
12. Elizabeth deltog i af Susanne Lubagos
ordination i Haderslev Domkirke.
13. Hun deltog også i Tværkulturelt Centers
multietnisk konference i marts måned, den
18. marts med en særlig opgave: at være
repræsentant på vegne af KIC og SPK ved
repræsentantskabsmøde og at synge for
Integrationsprismodtageren.
14. Deltagelse i Haderslev Stiftsdag sammen
med Michael og mange fra Simon Peters
Kirke, den 19. marts. Pasning af udvalgets
stand, som viste vores materialer i Kolding
provstis tværkulturelle arbejde til uddeling
15.Deltagelse i Sogneeftermiddag i
Sønderborg med Michael ang. Tværkulturelt
arbejde i Kolding Provsti.

16. Kunstudvalgmøde i Simon Peters Kirke
og beslutning om udstillinger i kirken.
17. Besøg hos en syg KIC-medlem, der er i
udvalget for Brunch Fællesskab og bor i
Tjørring.
Ad 9 EPO og MM søger bl.a. Provstiet om penge.

4

Kommende arrangementer

Elizabeth,
Michael

Se vedhæftet rapport C.

C. Kommende arrangementer:
1. Gudstjeneste den 5. juni til Pinse
gudstjeneste med læsning af Pinse fortælling
på 15 til 20 sprog. Kl. 13. En udfordring at
finde dem.
2. Kvinder møder kvinder den 21. maj om
Skønheds klinik, der skal findes flere kvinder,
som kan give massage, klippe og flette hår,
fodbad, manicure, pedicure osv.
3.a. Sprogcafe- afslutning den 21. juni, få
dage efter Udflugt.
b. Sprogkursus den 24 og 31. maj for alle
frivillige i Sprogcafeen med Poul Erik Gildhoff
som underviser.
4. Flygtninges integration: Jolantas store
indsats for ukrainske kvinder: hjælper dem at
oversætte deres CV og ringer til steder, hvor
der er arbejdsmuligheder.
5. Brunch Fællesskabs udvalget mødes for at
lave program for august til december.
6. Sponsorskab til ukrainske
flygtningefamilier til deltagelse i Sommerlejr
i Løgumkloster den 11- 15 juli. Der er nu 2

sponsorer på 500 kr. til 2 familier, betalt til
Simon Peters Kirkens mobilepay nummer. Vi
håber, vi kan støtte 10 ukrainske familier til
sommerlejr.
7. Kolding Kommunes Puljens Dag, den 10.
maj kl. 18-21. Vi sender ansøgning i forhold
til Paragraf 18. til integration af de udsatte
grupper. Jeg venter på at modtage
ansøgningsskema fra vores kontakt i Kolding
Kommune som er med i Multikulturelt
Forum. Vi finder ude af, om vi også kan
sponsorere ukrainske flygtninge til udflugt.
8. Multikulturelt Forums gendannelse og
søgning efter viceformand. Michael og
Elizabeth støtter en mulig kandidat fra Dansk
Flygningehjælps frivillige.
9. Koldings Kulturnat fredag den 2.
september kl. 16-24
10. Kolding International Voices (KIV), et kor
fra Kolding Provsti synger til Natkirke i
Nikolai Kirke den 27. maj aften.
KIV kommende koncerter, indsamling til
flygtningebørn i Athen den 16. juni kl. 20.00
og den 27. december kl. 16. i Simon Peters
Kirke.
11. Pilgrimsvandring til Svanesøen den 11.
juni kl. 13_16. Elizabeth kan ikke deltage af
familiære grunde. (Forhåbentlig er der er
nogen fra udvalget, som kan bakke op om
Birgit Urd og Elly Jørgensen især til transport,
hvis flere ukrainske familier vil være med)

12. Årlig udflugt, som også giver plads til
KIC og brugere af vores tilbud i Sprogcafeen,
kvinder møder kvinder og brunch.
13. Elizabeth er på Landskursus for Kirke og
kultur-medarbejdere den 31. maj til den 2.
juni.

EP/MM
Ad 3 Forskere fra SDU tilbyder også at undervise de
frivillige.
Ad 6 Vi håber at finde flere sponsorer. Det står i SPKs
nyhedsbrev og kan evt. sættes i ugeavisen (EPO?).

5

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Der kommer nye datoer.
SHOKK ønsker at samle besøgene i efteråret.
MM har et godt samarbejde med Henrik Goldschmidt og
Kassim; de har et ønske om at besøge flere gymnasier.

6

Opfølgning på
kommissorium

alle

Kommissorium er godkendt.

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
7. september

alle

10 Godkendelse af referat

all

11 Evt.

alle

12 Vedrørende ny tværkulturel Alle, undtagen
Elizabeth
medarbejder,
stillingsopslag og tidsplan
med datoer.

Punktet blev flyttet til næste møde.

D. 6/10 med Ivar Flaten som foredragsholder.

Blev behandlet efter punkt 8.
MM sender Doodle ud i næste uge.
Stillingsopslaget skal skrives inden sommerferien. Vi
mødes d. 14/6 kl. 12:30.
Tidsplan:
Stillingsopslag: ultimo august, primo september
Samtaler og tests: september, oktober
Forventet start: december, men januar er også muligt

