Dagsorden
Tværkulturelt udvalg
Onsdag den 23. november 2022
Simon Peters kirke kl. 16.00 - 17.30
Til stede: Maria Jensen, Hanne Thinggaard, Jørgen Dahl, Michael Marcussen, Elizabeth
Padillo Olesen, Lilly Biswas
Afbud:
Uden afbud:
Dagsorden

Signatur

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Alle

Godkendt.

2

Budgetopfølgning

Lilly

Vi ønsker muligheden for at kunne følge med i regnskabet
løbende. Vi aftaler med Tanja.

3

Siden sidst

Michael og
Elizabeth

Toner på tværs: Dejligt med mange gæster og god
stemning.

– evaluering af arrangementer

Gudstjenester:3. okt. Dejligt med gæster fra Sct Georgs
Gilderne.
6. nov. Der var fest for hele menigheden i forbindelse med
barnedåb.
Brunch fællesskab 23. okt. og 20. nov.
Kvinder møder kvinder: 22. okt.
Sprogcafé: Sidste gang kom der 18 elever og 12 frivillige.
Forskere fra SDU holdt workshop i sprogcaféen.

4

Kommende arrangementer

Michael og
Elizabeth

Kvinder møder kvinder 26. nov.
Christmas julekoncert med Kolding International Voices til
fordel for Faros – uledsagede flygtningebørn i Athen.
International Christmas Party 3. dec.
13. dec. Afslutning af Sprogcaféen før jul med evaluering
og planlægning for de frivillige, hvor de vil blive anerkendt
for deres store indsats.
24. dec. Julegudstjeneste i den internationale menighed
kl. 13.
Middag på tværs: Elizabeth og Jens Henrik skriver en
artikel om Middag på tværs med fokus på
provstisamarbejde.
Religionsdialog: Ivar Flaten og hans kone var med til
mødet i Løget og inspirationsaften i SPK. Ivar Flaten blev
derefter inviteret til biskoppernes møde i København hvor
han præsenterede hans arbejde og deltog i samtaler med
biskopperne.
Der planlægges en tur til Norge i forbindelse med Sacred
Music festival i september. Vi glæder os til inspiration fra
Norge. MM orienterer os i februar/marts.

Møde af Migrantsamarbejde og Religionsmøde i
Haderslev Stift: Spændende tiltag som oversættelse af
liturgi til russisk, og MindSpring (psykosociale
gruppeforløb for og med flygtninge (børn, unge og
forældre)).
Multikulturelt Forum: MM og EPO deltog i to møder, næste
møde er d. 29/11.

5

Dato for inspirationsaften
oktober 2023

alle

Tirsdag d. 3/10 2023 kl. 19-21.
Lecture evening om MindSpring.

6

Inter-Faith Harmony Week
2023

Elizabeth

Udstilling på biblioteket: 20/2-1/3 med fernisering d. 22/2.
EPO koordinerer med de 22 kunstnere.
Andre aktiviteter (i perioden 29/1-1/3): tro møder tro (2/2,
7/2), brunch

7

Tro møder tro

Jørgen og
Michael

Samarbejde med Sønderborg: MM arbejder videre med
det i 2023.
Samarbejde med gymnasier: hvordan kan man få flere
elever til at deltage? MM har kontakter religionslærere på
begge gymnasier.
MM vil udforske muligheden for arrangementer på IBC.

8

Elizabeth
Hvordan går det med den
historiske beretning om det
tværkulturelle arbejde

Det går fremad.
EPO skriver på engelsk, og så skal det oversættes til
dansk.
Målet er at lancere bogen d. 1/3.

9

Hvad rører sig på det
tværkulturelle felt.

alle

Udsat til næste møde.

10 Velkommen til Jarliny og
farvel til Elizabeth –
hvordan gør vi det?

alle

Fælles morgenmad d. 1/12 kl. 9 så alle kan hilse på
Jarliny.
MM sørger for at alt det praktiske er på plads d. 1/12.
MM introducerer Jarliny til Provstiet og forslår at der skal
skrives en artikel på Provstiets hjemmeside.
Farvel til Elizabeth d. første søndag i marts.
Festgudstjeneste for begge menigheder med medvirken af
KIV.

11 Dagsorden til næste møde

Lilly

12 Godkendelse af referat

alle

13 Evt.

alle

Religionsdialog: tur til Norge ifm. Sacred music festival
Inspirationsaften d. 3/10 2023

Mødedatoer 2023:
22/2
24/5
13/9
15/11
Michael tjekker datoer for Sacred Music Festival 2023.

EPO har lavet en liste over forskellige bøger der er på
kontoret.

