
Demonstration ved Kongelunden 6. november 2016. 

Vi var 8 i Kongelunden, som efter at banneret var tøjret mod vejen, trak indendørs i køkkenet. Med 

tak til kaffe-, te- og kagemedbringere! 

Ulla L. supplerede sammen med Alice fra seneste stormøde, der er planlagt BfA-demonstration 

lørdag den 26. november kl. 11 – 13 på Kultorvet. Nærmere vil følge.  

Ved det næste stormøde – torsdag den 1. december – vil BfA's forskellige arbejdsgrupper blive 

taget op med tanke på at få nye med ind. Mange skrev sig på lister på folkemødet, fordi de er 

interesserede i aktivt at være med i BfA's arbejde, men rent faktisk kommer der alligevel ikke så 

mange nye. 

Vi talte igen om muligheden af en månedlig demonstration foran Udlændinge- , Integrations- og 

Boligministeriet, som nu ligger Slotsholmsgade 10. Som vi for et par år siden stod foran 

Integrationsministeriet i Holbergsgade, hvor vi delta flyer ud til mange.  

Tages op på stormødet som forslag fra Kongelunden af hvem der nu kommer fra os.  

Mht. materiale er der en ny BfA-flyer under udarbejdelse, som skal være klar til demonstrationen 

26.11. Materialet til en månedlig demonstration skal nok være en flyer med ganske kort tekst.  

Hanne Molin har organiseret en ny udflugt for de ældre beboere i Kongelunden efter den 

succesfulde tur til Dragør, denne gang til Glyptoteket lørdag den 19. november kl. 11 – 15 med 

frokost i caféen. Hannes invitation deles ud til 9 beboere, hvor der sidst var 7 med. 

Hanne, Gyda og Tove samt Jørgen, som skal køre minibussen, mødes i Kongelunden kl. 11 og 

finder dem, som skal med. Alice, Birgit og Helge vil møde os ved Glyptoteket (om jeg nu fik 

noteret det rigtigt!) 

MHT. økonomi betales også denne udflugt af pengene fra Ingeborg Gimbel, og i flg. Hanne vil der 

formodentlig være et beløb i overskud, som så indgår i BfA Kongelundens "pengekasse". 

6. december er der igen i år lysgudstjeneste i Domkirken i København, hvor alle er velkomne. I år 

vil der blive arrangeret kørsel t/r Center Kongelunden. I hvert fald nogle af kvinderne i vores 

cafégruppe er sikre deltagere. 

Birgit og Helge fortalte fra besøg sidste tirsdag på udsendelsescenter Kærshovedgård hos "deres" to 

brødre. Centret havde dagen før haft besøg af ombudsmanden, og den yngste bror, som taler dansk, 

havde talt med ham, bl.a. om manglende motionsrum. Maden på Kærshovedgård er blevet bedre! 

De to brødre har ansøgt om at få genoptaget deres sag, men har endnu ikke fået svar. Birgit og 

Helge skal besøge dem igen 26.11. og er også ved at søge om julefrihed for de to, så de kan fejre jul 

sammen. 

Se i øvrigt artikel i Politiken lørdag 5.11. http://politiken.dk/debat/ECE3456828/vi-behandler-

asylansoegere-vaerre-end-haardkogte-forbrydere/  
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Tove fortalte fra BfA-besøget på udsendelsescenter Sjælsmark, bl.a. om centerlederens 

/Kriminalforsorgens overvejelser over det mulige kommende behov for hjemmehjælp til beboere i 

udsendelsescentrene, da de jo sidder på ubestemt tid!!! 

Ulla L. og Per har meldt sig til kursus arrangeret af Institut for Menneskerettigheder og har fået 

tilsendt et interessant materiale, som de vil anbefale.  

Kurset afholdes den 21. og den 25. november –  i flg. hjemmesiden er der lukket for tilmelding nu, 

se http://menneskeret.dk/kalender/kursus-introduktion-oekonomiske-sociale-kulturelle-rettigheder-

oeskr-danmark-0  - og der kan altid være mulighed for at komme med på et afbud! 

  

Næste møde i Kongelunden bliver søndag den 4. december kl. 14 – 15. 
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