Referat fra møde i Avnstrupgruppen søndag d. 1. november 2015
Første punkt: Erik og Hanne havde fået en henvendelse fra Hasse Larsen fra Bavnehøj Efterskole
med et tilbud om en ny donation til flygtningebørn eller børnefamilier.
Vi drøftede forskellige forslag, men blev enige om at forhøre os om beløbets størrelse, før vi traf
endelig beslutning. Hannes forslag om at tildele en meget svagtseende pakistansk pige et cctv
læseapparat, som hun havde prøvet at arbejde med under et ophold på synscenteret for blinde og
svagsynede i Refsnæs. Her havde man foreslået at anskaffe et sådant apparat til hende, men
Udlændingestyrelsen afslog at bevilge det. Prisen er ca. 20.000 kr.*
Hanne fortalte, at hun på Folkevandringen d. 6. oktober var blevet enig med Sus Rostrup og Else
Lidegaard om, at BfA nu er blevet overflødig. Det var den opløftende fornemmelse, vi fik både her
og til den store demonstration ved Christiansborg tidligere på efteråret, fordi det er tydeligt, at de
unge og yngre nu har taget over. Vi glædede os alle over, at Venligboerne, som mange af os har
tilsluttet os, og som nu tæller ca. 75.000, består af netop mange, der er på samme alder som de
flygtninge, de er med til at tage så varmt imod. Der er også mange andre aktive grupperinger. Nina
havde på opfordring til BfA deltaget i et stormøde hos gruppen Welcome to Denmark på Det fri
Gymnasium, hvor hun på tilsvarende positive måde havde følt sig nærmest overflødig.
Uwe og Hanne, der deltog som frivillige hjælpere, berettede om Meyers Madhus´ vellykkede
såkaldte Folkekøkken d. 13. oktober i Avnstrup. Her havde man indbudt 75 asylansøgere - de
sidstankomne - plus 75 danskere til et lækkert og festligt anrettet måltid i centerets nyrestaurerede
sal.Der blev sørget for, at danskerne blev spredt rundt ved bordene, så de fik mulighed for at
komme i snak med asylansøgerne, hvilket trods sprogproblemerne også lykkedes overraskende
godt. Regionslederen Michael Vinther bød velkommen. Vi havde undret os over den mangelfulde
annoncering, der fortrinsvis foregik via Facebook og et lille hæfte, vi fik foræret af Kirsten Bitsch
på Folkevandringen. Derfor var der ikke specielt mange lokale. Måske skulle man forsøge at få
Meyers Madhus til at gentage succesen, men sådan at man sørgede for at mobilisere flere fra
nærområdet, da det giver en større sandsynlighed for, at den kortvarige kontakt kan fortsætte. Vi
ville gerne påtage os den opgave at sørge for annonceringen i omegnen. Et emne, vi kan drøfte med
frivilligkoordinator Signe Pejstrup.
Nina gav en fyldig orientering fra Konferencen om uledsagede flygtningebørn, som blev afholdt
på Christiansborg d. 13. oktober, arrangeret af Susi og Peter Robinsohns Fond og Røde Kors.
Konferencen var meget veltilrettelagt og velbesøgt. Selveste Inger Støjberg holdt et kort oplæg.
Blandt de mange gode indslag fremhævede Nina Kristina Stolz´ tale. Der var også en, der var
kommet som uledsaget flygtning og hans tidligere værge, der fik ordet; man hørte om udenlandske
erfaringer, bl.a. fra Sverige og Grækenland lige nu og fra Syrien, og selvfølgelig talte en række
repræsentanter fra organisationer m.m., som har arbejdet med de uledsagede herhjemme.
Bent gjorde opmærksom på, at Hvalsø Bio som en del af CPH:DOX d. 18/11 kl. 19 har Fokus på
asylsituationen - i et lokalt perspektiv. Her vises filmen Et hjem i Verden af den prisvindende
instruktør Andreas Koefoed. Efterfølgende er der information og debat. Medvirkende er borgmester
i Lejre Kommune Mette Touborg og regionsleder Michael Vinther, Røde Kors, Hanne Olsen
Frivillignet - Lejre Flygtningevenner plus en syrisk/kurdisk flygtning Shero Rammo.
Efter næsten tre timers møde sluttede vi med at aftale, at det næste møde finder sted 14/2 2016 hos
Karen Mikél, Skjoldenæsvej 21, 4174 Jystrup.

Alfred og Birthe, Nina og Mogens havde i Gentofte Kirke hørt et af Eriks mange foredrag, som de
var meget begejstrede for. Han nærmer sig nu stærkt de 100. Se hvor de næste foredrag finder sted
på hjemmesiden.
Hanne Geist
* Jeg skrev til Hasse i går, og han svarede i dag, at han gerne vil støtte her med 15.000 kr., hvis vi
selv kan klare resten. Mon ikke vi kan ved at lade hatten gå rundt?
PS Vores søde barnebarn, der fulgte Politikens opfordring til at fejre Halloween forklædt som Inger
Støjberg, er blevet berømt på Facebook for det - og i Meetroekspres. Inger Støjberg har klogeligt
selv liket billedet, som bl.a. kan ses på Haifaa Awads facebookprofil.

