
Bedsteforældre for Asyl    -    Bornholmergruppen   -   Referat af møde den 21. feb. 217  

Til stede: Henrik, Birgit, Kirsten S, Jørgen, Mette, Karin, Helle, Gunver, Ole, Kirsten B, Lissi, 
Margrethe, Bente 

1. Valg af ordstyrer: Kirsten B  og referent: Margrethe

2. Bestilling af telt.
Vi bekræftede Stormøde beslutning: Telt 6x6 m, kr. 13.300 ex moms uden gulv.
Ole sørger for bestilling inklusiv et aflukke til trætte og kaffetørstige folk. 
Vores grund på 6x9 m er betonsten med græs imellem. Der er god plads foran teltet.

Følgende har lovet at skaffe møbler:
Henrik: 4 klapstole,   Birgit: 8 klapstole, ca. 1 X 1 m klapbord, langbord
Kirsten S: 4 klapstole + reol + højt bord (desuden lykkehjul og træ)
Mindst 2 bænke skaffes af ???

Karin tegner skitse over teltets indretning m. aflukket område samt de 3x6 m foran.
Kaffemaskine på Tuborg-kasse el. lign.  -  Forlængerledninger m stikdåser - Henrik 
Højtaler fra Sandholm (Kirsten Juhl og Niels Holger). Helle tager med til Birgit og Jørgen.

Bannere – Birgit tager de langstokkede   -    Bolettes bannere (1 engelsk, 2 små)
Pas på farverne – de skal være vaskeægte
 
3. Mødet i Institut for Menneskerettigheders telt.
Vi har nu fået tiden fredag 12.00 - 12.50.: Formand for Kristendemokraterne Stig Grenov. 
Emne: Kærshovedgård – historier om dem, der bor der. Khosnaw Nemeqs, dansk gift, 
venter barn, laver en vugge til sit barn, Leif har viet dem, afvist asylansøger, taler dansk. 
Han skal med.

4. Emne til Civiltinget: Kvinder på flugt, kvinder og børn: Beskyttelse af særligt udsatte. 
Gerd Gottlieb og Tove Krag finpudser på overskrifter og står for det sammen med Ida 
Harsløf. De sørger for oplægsholder.

5. Emne til Speakers’ Corner: Jørn Nerup skriver en brandtale, Lise Ravn holder den. 
Ole beder om 3 gange. Gerne alle dage med samme tale. Eller samme koncept med en 
anden tale. 

6. Emner til vore eget telt:
1 event til teltet hver dag = 4 arrangementer. Følgende:
-Peter Frederik Jensen, forfatter, artikel i Politiken: Hvorfor finder vi os i en småtskåren  
flygtningepolitik? (Mette spørger)
- Kvindegruppen: Kvinder på flugt” ved Tove Krag og Ida Harsløf fra Kvindefredsligaen   
(Gerd)
- SOLARIS gruppen laver en rute med spørgsmål, EU projekt stafet om lørdagen.
- Historier fra Kærshovedgård
- Konventionsstormerne versus Den europæiske menneskerettighedskommission: 
Børnekonventionen (Jørn, Niels Stephensen)
Advokater i Retspolitisk Forening om Tålt Ophold, om De glemte Folk, spærret inde og 
skjult, ukendt af folk.
Asylspand med 10 min.s gennemgang af 2 års asylbehandling, der ender med afslag – at 
være i den varme stol! 

7. De øvrige aktiviteter:
- Håbets Træ
- Lykkehjulet og bundtet med spørgsmål – kun få behøver at blive skiftet ud, nemlig de 
aktuelle om flygtninge i år (Nina har kortene) Mette og Karin revidere. 
- Gadeteater: evt. om historiske flygtninge, evt. om helt nutidige fortællinger, samlet om 
de 5 udvalgte bud, Immigrantmuseet i Farum har mange gode historier, Leif Bork Hansen 



har stribevis (Margrethe arbejder videre med det) 
- Andres møder: Vi skal indgå i dialoger med andre teltholdere og grupper, gå ud 2 og 2 – 
med forberedelse. Det kræver møder, når programmet for hele Folkemødet er kommet ud, 
for at vi kan lægge os fast på, hvilke telte vi vil besøge.
Forslag om at mænge sig med politikerne og stille spørgsmål på deres plads.

8. Uddelingsmaterialer og plakater, sandwiches m.m.:
Bornholmerflyer - vedtaget med færre ord, bedre og mere kraftfuldt sprog og en quiz
Udvælge 5 bud af de10 med fokus på vores tema – de 10 bud skal vi have på plakater.
Ole og Henrik skriver pixi-udgaven.
Sandwiches uden øverste brød, kun plakat på ryggen.
Fotostater med spots.
Roll-up banner

9. Nedsættelse af arbejdsgrupper
- tekstning/PR: Henrik, Ole, Karin
- PR: sende til aviser, mens vi er der: Spørge Knud Vilby: Henrik kontakter ham
- talsmand, promotion: Facebookside: Bedsteforældre for Asyl på Bornholm (nej, det er
  IKKE Far til Fire) – købe QR-koder til mobilen
- Praktik vedr. telt: Henrik, Kirsten S, Lissi + vagtplan
-arrangementer/events: 
Civiltinget: Gerd Gottlieb, Ida Harsløf, Tove Krag 
kvindegruppen: event 
Den Eur. Mskretkonvention: Martin Henriksen, Bjørn Elmquist og Markus Knuth fra Venstre 
blev nævnt.
Kærshovedgård (bredt defineret): Mette
Andres møder: Mette
- teater: Margrethe, Helle. Margrethe beder om flere skuespillere/fremførere
-Håbets træ: Kirsten S, Helle, Gunvor

Tilmeld dig til grupperne snarest

Vores emailadresse: bornholmergruppen@bedsteforaeldreforasyl.dk

5 mangler soveplads, hvis nogen kender osv…

Birgit og Jørgen inviterer på sammenskudsmiddag onsdag kl. 17
Paradisbakkevej 23, 3740 Svaneke

Aftale om næste møde: 
Tirsdag d. 14.3. kl 13-16 samme sted: MS, Fælledvej 12, Kbh N (Mette undersøger om 
lokale): Man skal gennem 2 gårde, holde lidt til højre
 
Referent Margrethe
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