
Referat fra BfA Kongelundsgruppe søndag den 11.6.17 

Vi var 7, som mødtes i går ved centret, som står endnu!  

Mahmoud, som nu bor i Dianalund, tog hilsner med tilbage til øvrige fra Kongelunden, bl.a. til nog-

le af de kvinder, som har været i vores cafégruppe.  

Økonomi 

Der er omkring 4.000 i ”kassen”, og vi talte om, hvordan vi skal bruge dem, bl.a. kom der forslag 

om endnu en udflugt for de ældre, nu med Dianalund som udgangspunkt, Hanne Molin og Jørgen 

K. tænker videre over mulige udflugtsmål, og andre idéer er velkomne. 

Demonstrationer fremover 

Vi har før talt om muligheden af at genoptage den månedlige demonstration foran Integrations-

ministeriet, som vi organiserede, da ministeriet - med Birthe Rønnn Hornbech i spidsen - lå i Hol-

bergsgade. Ingen har helt overblik over, om forslaget har været oppe på et stormøde, så vi var 

(vel?) enige om at foreslå det taget op på næste møde. Ministeriet ligger i øvrigt nu i Slotsholms-

gade 10. 

Demonstration tirsdag den 20. juni på FN’s Verdensflygtningedag 

For 11. år i træk stiller Kvinder i Sort op den 20.6. kl. 12 – 13, nu ved Rundetårn, om muligt sam-

men med kvinder fra Kongelunden og med budskabet om de ødelæggende lange opholdstider i 

centrene, et endnu uløst problem bortset fra, at de afviste, som ikke kan hjemsendes, nu gemmes 

endnu længere af vejen ved at blive overflyttet til Kærshovedgaard og Sjælsmark! 

BfA’ere er mere end  velkomne til at ”stå med”, kom i sort og kom også gerne med bagefter på 

café med kvinderne! 

Er der én fra Kongelunden, som vil gå med i den arbejdsgruppe om BfA’s fremtid, som blev ned-

sat ved stormødet den 31. maj? 

Det kan jo fx være i den periode, vi endnu mødes som gruppe? 1. møde i arbejdsgruppen er sat til 

9. august, kontakt karin.majgaard@outlook.dk . 

Vi talte om muligheden af at være med til at finde kontakter i Thyregod området, nu hvor flere fra 

Kongelunden flyttes derover. Ingen af os, som var i Kongelunden i går, har bekendte deromkring, 

men vi ved fra Røde Kors, at der har været et frivilligt arbejde, mens centret har været for uledsa-

gede mindreårige, muligvis er der også Venligboere, som vil engagere sig, måske kan vi kontakte 

lokalavis eller andre medier og fortælle om BfA.  

TK tjekker med den unge kvinde, som stod for afslutningsarrangementet i Kongelunden om, hvor 

langt de er med planer om at introducere deres eget frivillige arbejde ved et møde i Thyregod. 

Fremtidige møder 

Om der fortsat vil være indhold i at mødes som ”kongelundsgruppe” må vi finde ud af undervejs, 

foreløbigt er der planlagt møder 

6.8. kl. 14 – 15 hos Tove Krag, Kleinsgade 7, 5,  (tæt på metro Forum) 

3.9. kl. 14 – 15 hos Per og Ulla Liberg, Berggreensgade 54 (tæt på Svanemøllen Station) 

og Birgit og Helge Bønløkke lægger også gerne hus til et møde. 

mailto:karin.majgaard@outlook.dk


 

Fotos fra i går, som vel nok var gruppens sidste mødesøndag i Kongelunden! 
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