
Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 
2015 hos Hanne og Uwe

1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har 
været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu ikke noget konkret 
med hensyn til hvad Røde Kors vil gøre for disse. 

Om long-stayers får forlænget ophold afhænger tilsyneladende af 
hvilket nævn eller hvilken sagsbehandler, der behandler sagerne. 
Nogle gange er det afgørende for hjemsendelse, at flygtninge kan 
betale den medicin, de har brug for. Andre gange sendes de 
alligevel til hjemlandet.

2.  En komite er nedsat med det formål at forberede et lovforslag om 
humanitær opholdstilladelse. BFA er på høringslisten og Nina 
Lørring og Jørn Nerup har svaret. Nina gennemgik høringssvaret. 
Hun vil sende det ud inden stormødet, så det kan blive diskuteret 
der. I det forberedende lovforslag foreslås bl.a. at flytte 
ansøgningen og afgørelsen fra Justitsministeriet til 
udlændingestyrelsen. Det vil give ankemulighed til 
flygtningenævnet, hvilket er udmærket, bortset fra at det alene er 
formanden der skal se på det. Det ville være bedre hvis der 
indhentedes en uvildig lægelig vurdering. Sygdom er afgørende, 
men med hensyn til børnene lægges der større vægt på 
forældreevne end børnenes tarv.                                                   
Klagefristen foreslås at være 8 uger, mens der i tilfælde af afslag 
kun gives 4 ugers frist inden udsendelse. Her foreslår BFA i stedet 3 
mdr..

3. Maledag på Avnstrup lørdag d.2.maj. Pia Parby står for 
projektet. Hanne, Uwe, Heiner hjælper til. Karen medbringer to 
kander kaffe, plastikkopper og holdere, malerskjorter, 
tommestokke, saks, hobbykniv. Hanne og Uwe kage og te, og cd-
afspiller med højtaler, plastikkopper og holdere, tommestokke, 
sakse, hobbykniv, waterpas og boremaskine. Heiner medbringer 
fotoapparat. Vi mødes kl.12.

4. Nina fortalte om ”optog” ved Allerød station mandag d.4.maj 
kl.18. En forældregruppe har taget initiativet til støtte for de to børn
Özlem på 7 og Ibrahim på 9 år. De har sammen med deres mor og 
far fået afslag på ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 c stk. 1. 
Børnene er født og opvokset i Danmark, deres mor Howaida var 



oprindelig under uddannelse til farmaceut og deres far Fadhel er 
automekaniker. Drengene er velintegrerede og forældregruppen 
protesterer med henvisning til børnenes tarv og deres tilknytning til 
Danmark, de kender ikke andet.

5. Erik fortalte bl.a. at han har gjort Lejre kommune opmærksom på 
den dårlige mobildækning, der også gælder Avnstrup. Det ser nu 
ud til at problemet vil blive løst.

6. Hanne og Mette har deltaget i arrangementet ved uddelingen af 
integrationsprisen i Ringsted. De benyttede lejligheden til at 
fortælle, at vi gerne vil deltage i tilrettelæggelsen af det borgermøde
kommunalbestyrelsen vil afholde i forbindelse med, at Ringsted skal 
modtage 61 flygtninge. Vi har ikke fået noget svar og der er heller 
ikke nyt om, hvornår flygtningene kommer.

7. Næste møde : 30.august kl.12 hos Alfred og Birthe, Christiansvej 8, 
2920 Charlottenlund .De der kommer, bedes meddele det: 
alfredogbirthe@gmail.com eller tlf.39634328

Referent: Karen

Kære alle,

Efter flere misforståelser, mails og besøg på Avnstrup er vi nu nået frem 
til følgende:

De to billeddage bliver lørdag d. 2. og søndag d. 10. maj. fra kl. 13-17.

Vi kommer til at være i (drikke kaffe i - og arbejde i) det rum som kaldes 
”Det gamle bordtennisrum”, som ligger i kælderen to døre til venstre for 
Caféen.

Jeg vil være glad for, hvis der er 3-4 BfA’er, der kan komme og hjælpe til.

Vi skal ankomme kl. 12 – for at bære materialer ned i rummet, klargøre 
rummet og bordene (der skal sættes papir på bordene til at male 
fællesbilledet på – og der skal dækkes af).

mailto:alfredogbirthe@gmail.com


Nogle af BfA’erne har tilbudt at komme med kaffe/te og brød og frugt. 
Herligt.

Fra kl. 13- ca.14 drikkes der kaffe/te osv. Og der laves mindre 
forberedende skitseøvelser.

Fra kl. 14 maler alle deltagere på store akvarelark, som sættes fast på de 
fire bordplader.

Formatet er 62 x 170 cm.

De maler i fællesskab små ornamenter/symboler, krusseduller med først 
svamp, sidenhen med pensel.

Hver deltager gentager sit ornament hele tiden og bruger hele tiden 
samme farve. Der males til forskellige slags musik. 

Mens arket tørrer, skitserer hver deltager med blyant sit navns forbogstav
med den skrift, som vedkommende lærte at skrive med som barn. 

De meterlange malerier klippes i stykker på 60 x 42 cm, og hver enkelt 
deltager vælger ’sin’ egen malebund.

Her skal de så overføre og male deres bogstav med akrylmaling.

Og til slut kan malerierne parvis sættes i skifterammer (måske ikke lige 
den første dag).

Malerierne skal til sidst hænge parvis i skifterammer i Caféen. Der er i alt 
9 rammer.

Og så skal der lige skylles pensler og ryddes op.

Nogle praktiske spørgsmål:

Hvem kan medbringe:

- en transportabel cd-afspiller med indbygget højtaler?

- en boremaskine – for at kunne hænge de ni skifterammer op i Caféen?

- 2-3 tommestokke?

- 6-7 sakse?



- noget malertøj til jer selv? 

- ekstra malertøj/kasserede skjorter til deltagerne? Jeg har 9 
malerskjorter med.

- et kamera til at dokumentere maledagene?

Andet:

Er der kopper etc. til ca. 20 personer? (12-16 deltagere og Bfa’ere).

Jeg håber vi får to rigtig gode dage : )

Pia /  21.4.2015

Kom og mal med Pia.

Føste gang var lørdag d. 2. maj. Og det blev en fin dag.
På et tidspunkt var der 12 beboere og fire bedsteforældre i gang med at 
male. Fem af de unge mennesker holdt ud til det sidste og hjalp endda 
med at rydde op. 

Og Sisis Plakat på dari:



 مژده به دوستدارن هنر

نقاشی

آیا از نقاشی میترسید؟

(  Pia  ترس به پایان رسید ، خانم پیه

سال تجربه در زمینه هنر نقاشی به شما هنر نقاشی 25باداشتن بیش از 
را میاموزاند فرصت را از دست ندهید، در ضمن از اشترک کننده گان

.عزیز از کیک و کافی پذرآیی صورت میگرد

می 10می وروز یکشنبه  2روز شنبه مورخ : زمان 

 )Avnstrup( کمپ پناهندگان آنستوپ: مکان

.ثبت نام در دفتر کمپ جریان دارد

بااحترام 

گروه پدربزرگها ومادربزرگها
 



Og resultatet:




