Referat af demonstration ved Kongelunden søndag den 6. marts 2016
Vi var 9 deltager, og på grund af regnen var i receptionen.
Torben har sendt en e-mail, hvor han foreslår, at vi opretter en referent liste. Vi som var der i går
har skrevet os på listen, og de som vil være med kan sende en mail til Torben.
Alice har indvilliget i at fortsætte med, at repræsentere Kongelunden i Styregruppen. Tak til Alice
for indsatsen.
Referatet fra stormødet er lige sendt ud til alle.
Alice refererede enkelte punkter fra stormødet:
på BfAs hjemmeside er der en link til pjecen "Velkommen til BfA"
Bornholmergruppen har brug for "hænder" til Folkemødet. Der blev henvist til, at man kan komme
med forskellige dagblade billiger på endagsrejser til Bornholm.
Der blev forespurgt om, at BfA vil deltager i andre grupper. Vi kan deltage i andre grupper som
enkeltpersoner.
Om Sjælsmark udsendelsescenter: forholdene er meget dårlige. Regeringen planlæger et nyt
udsendelsescenter i Jylland.
Per har fortalt, at når flygtninge har brug for betaling for familiesammenføring, er der mulighed for
at henvende sig til IOM http://www.iom.int/
Knud Vilby blev interviewet af Information om danmarks-indsamlingen
https://www.information.dk/indland/2016/02/hykleriske-danmarks-indsamling - hele artiklen kan
kun læses på nettet, hvis man er abonnent,
Trampolinhuset er fortsat lukningstruet, opfordres til at bidrage med månedlige faste bidrag.
Per fortalte at Serviceloven ikke gælder for flygtningebørn. Kommunerne henviser til
Udlændingestyrelsen.
Hanne har fået en henvendelse fra en arabisk musiker, som vil gerne spilde i Kongelunden for
beboerne.
Ulla L. fortalte fra Vidensfestival, hvor journalisten Jacob Sheikh fortalte om, at IS nu søger
uddannede folk til Kalifatet i udlandet for at opbygge en rigtig stat.
Opfordring fra Tove:
Jeg vil så gerne prøve at finde en venlig sjæl eller en hel familie, som vil hjælpe en utroligt
tiltalende ung kvinde fra Uganda med at lære at tale (bedre) dansk. Hun taler engelsk og forstår og
forbløffende dansk allerede, og hun drømmer om en kontakt, efter hun har fået opholdstilladelse.
Hun er pt. indkvarteret på hotel i Valby, da Tårnby Kommune, hvor hun skal bo, ikke endnu har
fundet bopæl til hende, men hun går fx på sprogskole ved Kastrup metro, hun har tog/buskort, så
hun kommer "i området". Og hun virker som sagt ualmindelig sympatisk.
Har nogen lyst til at træffe hende, kan vi evt. mødes sammen, ring bare til mig eller send mail!

Mange hilsner – Tove Krag
En af beboerne kom forbi, og viste programmet for søndag eftermiddag i cafeen i Kongelunden, der
var musik.
Næste demonstration i Kongelunden: 3. april 2016
Mange hilsener Ilona

