Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 7. september kl. 16.30 – 18.00 Simon Peters kirke - konfirmandlokale
Til stede: LB, MM, JD, HT, EPO, MJ
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt med tilføjelse af pkt. 10

2

Budgetopfølgning fra
regnskabskontoret
Der er udsendt en mail 15/7

Alle

Godkendt uden rettelser.

3

Evaluering af afholdte
arrangementer

Elizabeth,
Michael

Se vedhæftet bilag.
Ad 5:
Der kommer hele tiden nye elever. I denne uge var der 17
fra Ukraine.
Der er noget frafald, som kan begrundes i, at elever har
fået job, eller har fået ret til at besøge sprogskolen.

Rapport til Tværkulturelt udvalgsmøde den
8. september 2022
a. Evaluering af afholdte arrangementer:
1. Udflugt: 57 personer ud af bussen som har plads til 65
personer med bevilling af 6 tusind kr. fra Y’s Men i
Kolding. Tak for Lillys ansøgning.
2. Sommerlejr i Løgumkloster: kontoret sendte
ansøgning om støtte til Wise Men i Kolding og
JubiæumsFond
• Y’Men i Kolding støttede med 5,000 kr, JB afviste
vores ansøgning denne gang.
• 4 sponsorer fra Simon Peters Kirke betalte for
ukrainske flytninge og også en fra Iran og til en
flygtningefamilie på Jelling Asylcenter.
• 120 deltagere og 33 medarbejdere; 37 af
deltagere er vores kontakter i Kolding blandt dem
4 ukrainske familier.

3. Gudstjeneste på engelsk samt Brunch Fællesskab i den
21. august, velkomst til alle efter en sommerferie, med
mulighed for at dele deres ferieoplevelse. Velbesøgt.
4. september 4, gudstjeneste og Generel forsamling samt
fernisering for udstilling af to kunstgenrer: fotografi og
træskærer af søn of far: Jørgen og Michael Markussen fra
Christiansfeld. Udstilling kan ses indtil november.
Fra Generel assembly: Lilly gav rapport af KIC aktiviteter.
Der var sandwich til alle samt frugt og kage. Vi savnede
flere, som har været i KIC i mange år.
Samara Gomez from Brazil blev valgt til KIC Church
Committee. Angel fra Liberia sagde ja at være med i
gruppen for børnekirke sammen med Elsebeth og andre.
Nye personer deltog i KIC gudstjenesten: Qasem fra
Afghanistan, som er lige flyttet til Kolding, Angel fra
Liberia og Alexandra fra Polen - startede som Sprogcafe
elever; og Rosite fra Lithauen, aktiv kvinde i Kvinder
møder kvinder begivenheder.
Maria Wieschen Jensen og Hanne Thingaard fra TKU
udvalgt var med i KIC gudstjeneste. Hanne blev også til
Generel Assembly.
5. Sprogcafe startede den 16. august og 23. august, 1.
september. Uddeling af skoletasker til børn; 3 bokse med
8 skoletasker i hver boks fra Kirkens Integrations
Tjeneste. Der 23, 25 og 28 elever med 10 børn og 11-13
frivillige i Sprogcafe møder, hvilket bringer c. 50 personer
i huset.
6. Kvinder møder kvinder, den 27. august: kvindefest
med sang, dans, mad, genstand fra ens eget land og
fortælling om genstandens betydning samt bibelsk
refleksion af Elsebeth Fischer Nielsen. 35 kvinder og børn
deltog.
7. Migrant Conference den 11-13. august i Middelfart,
arrangeret af Tværkulturelt Center, Folkekirkens
Migrantsamarbejde og Kirkens Integrations Tjeneste. 90
deltagere. En Katolsk præst fra Sri Lanka er inviteret af
Elizabeth til brunch i november for at fortælle om Sri
Lanka og sit arbejde for forsoning i en splittet befolkning,
Det vil give os mulighed for at invitere dem fra Sri Lanka
og Indien, der bor i Kolding.

8. Kulturnat, den 2. september med Gideonitterne til
uddeling af nye testamenter og vores bibler på forskellige
sprog fra kontoret: farsi, arabisk og ukrainske børnebiler,
uddeling af Toner på tværs plakat og intro hæfte til
Folkekirken på forskellige sprog - og desuden maling og
tegning som tilbud til de små børn.
9. Multikulturelt Forum in Kolding Kommune, den 5.
september kl. 17:302=:30 på Dieselvej 6 med en
foredragsholder, Ali Aminali med i alt 24 deltagere fra
multietniske foreninger, ansatte og politiker i Kolding
Kommune. Elizabeth og Michael var med. Næste temadag
er den 3. oktober.
10. Samarbejde med Hadersles Stifts Migrant samarbejde
og Folkekirkens religionsmøde:
•

•

4

Kommende arrangementer

Elizabeth,
Michael

Mødet af udvalget i stiftet, hvor Michael er
formand, via online. Repræsentanter fra
forskellige kirkes tværkulturelle arbejde gav en
opdatering…
Studietur af Menighedsrådsforening hos
Tværkulturelt arbejde i Ribe Stift ved Kvaglund
Kirke og hos Kolding Provstis Tværkulturelle
arbejde i Simon Peters Kirke, samt infodeling fra
Jelling, Haderslev og om Chin Chins menighed af
burmesere. (den 18. august kl. 15-17)

Se vedhæftet bilag.
Skal rettes/tilføjes:
Ad 4:
Konferencen er fra kl. 18-21.
Ad 5:
Gæsten fra Sri Lanka er katolsk præst i Kbh. Datoen står
ikke fast endnu, men det bliver en gang i november.
Ad 8:
MM skal undervise 3 dage sammen med Kassim (efterår
og/eller forår?)
Kommenterede [L1]: MM tilføjer datoerne.

Kommende arrangementer
1. Weekendlejr til flygtninge fra asylcentre og
Udrejsecenter: den 30. september – 2. oktober i
Haderslev i samarbejde med Luthersk Mission og
Tværkulturelt arbejde i Ribe Stift.

2. Toner på tværs, den 24. september kl. 15:30-21:00 (se
listen hvem optræder og laver mad; og tag plakat med til
uddeling)
3. anden Temadag møde af Multikulturelt Forum af
Kolding Kommune 17:30-20:30 på Dieselvej 6, den 3.
oktober.
4. Konference med Ivar Flaten fra Kirkeligt Dialogcenter i
Drammen i Norge, ved Løget Kirke i Vejle den 6. oktober
kl. 10-15 den 6. og kl. 18-21 i Simon Peters Kirke i Kolding
(TKU-udvalg, KIC Church Committee, frivillige og SPK
menighedsråd og er også inviteret.)
5. Brunch Fællesskab i november med en katolsk præst
fra Sri Lanka, som bor nu i Danmark og præst til Tamiler
og singhalesere.
6. Multietnisk konference i Århus, den 11-13. november,
hvor Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti er en del af
planlægningsteamet. Elizabeth var med til planlægning i
august. Det næste planlægningsmøde er den 8.
september i Århus.
7. KIV Kolding International Voices koncert til
flygtningebørn via FAROS. Tidligere audition, den 25.
august, bragte 6 nye medlemmer i koret.
8. Tro møder tro…

c. Økumenisk engagement og kontor:
1.Dan Missions 200-års Jubilæum med gudstjeneste i
Dom Kirke i Haderslev med Biskop Marianne Christensen.
Philippine Singing Group blev inviteret men gruppen fik
ikke tid til at øve. Der blev lavet et alternativ …
2. LMF eller Lærernes Missions Forening Landsstævne
den 7-9 oktober i Odense, 120-års jubilæum. EO er med i
LMF bestyrelse.
3. Impuls møder i Christiansfeld, Tystrup Kirke på
Sognehuset.
4. Ukrainsk kor- Rachmanninov – A Cappela- Ensemble- i
Sdj. Bjert Kirke, den 3. september kl.20.00 med
indsamling til fordel for Ukraine: trio fra Ukraine,
arrangeret af Søren, organist af kirken og Folkekirkens

Nødhjælp. Hanne Thinggard og Elizabeth deltog i denne
koncert.
5. Reference skrevet fra os til at støtte Sarah’s ansøgning
om Familiesammenføring. Sarah er en af vores Sprogcafe
elever.
6. Engelsk Sprogcafe med en elev fra Syrien, startede
mandag, den 29. august.
7. Modtagelse af genbrugte tøj, som blev delt ud til
forskellige mennesker, også til New Start Kolding.
8. Sortering af relevante materialer i mapperne til den
næste ansatte,
9. Modtagelse af gæster på besøg i kontoret og
besøgstjeneste til de syge eller telefonsamtaler.
EP/MM den 7. september 2022

5

Tro møder tro

Michael,
Jørgen

Det er ikke på samme niveau som før corona, men det
kører ok.
MM vil finde en ny samarbejdspartner iblandt
migrantpræsterne, da kollegaen fra Sønderborg har fået
nyt arbejde.
Der kunne arbejdes på at prioritere tro møder tro højere
indenfor skole og kirke samarbejde.
Det er oplagt med en ortodoks samtalepartner.

6

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

Vilkår for ældre med anden etnisk herkomst, evt.
kulturbetingede fordomme om plejehjem.
Tolk: Der mangler kvalificerede tolke især indenfor
sundhedsområdet. Derudover er der problemer med
kvaliteten af tolk.
Vi ser spændt på den teknologiske udvikling indenfor
værktøjer til kommunikation på flere sprog.
Hvordan skal vi som kirke forholde os til
regeringens/politikeres syn på mennesker med anden
etnisk eller religiøs baggrund end flertallet i Danmark?
Er det formålstjeneligt at invitere til vælgermøde i kirken?

7

Inspirationsaften

Michael

D. 6/10 kl. 18-21 i SPK.
Ivar og Ingvild Flaten kommer og holder 3 korte oplæg,
efterfulgt af diskussion i mindre grupper.
Der er også spisning og sang.

8

Dagsorden til næste møde

Alle

Næste møde er d. 23/11 kl. 16

9

Godkendelse af referat

Alle

Godkendt

Alle minus
Elizabeth

EPO får henvendelser fra potentielle ansøgere, men
henviser som aftalt til MM.

10 Evt.
11 Vedrørende den opslåede
stilling.

D. 29/9 kl. 14 mødes vi. MJ deltager ikke, men sender
prioriteringer til TKU inden mødet.
Vi opgraderer vores annonce på Jobindex. Det koster
2000 kr.

