
BFA - møde i Kongelunden 5.6.2016

I det flotte sommervejr var vi ialt 11 der var mødt op

Udover referatet fra Tove og Ilona blev diverse udflugtsmuligheder drøftet. 
Røde Kors`s center bil kan bookes og Jørgen K. tilbød sig som chauffør. 

Tove berettede om at der havde været stor tilfredshed (og glæde), med en 
udflugt med 11 kvinder plus diverse mindre børn hvor man var på 
havnerundfart samt på cafe på Islands Brygge.

Der var økonomi til 2 udflugter fremover en børne-udflugt samt en ældre-
udflugt til ca. 4000,- hver. 

Følgende datoer blev linet op.: 25.6 - 2.7 - 23.7 og 24.7 - der blev udvekslet 
tlf. nr. mellem dem der tilmeldte sig (flere kan deltage)

Den 20.6 mellem 12-13 er der FN Flygtningedag hvor der demonstreres med 
henblik på de lange opholdstider i diverse lejre.

Udover Gitte Nielsen der er centerchef er der børneansvarlig Vibeke Nirling 
og frivillig-koordinator Stig Tønnesen.

Per Elvekjær

Fra mødet med Gitte Nielsen 6.5.16 ud fra Ilonas og Toves noter

Generelt om Kongelunden

Kongelunden er fortsat både omsorgs- og opholdscenter. Har normeret 100 omsorgspladser, 50 
”almindelige” pladser hvortil kommer Kvindecentret.

Der er kommet væsentligt flere mindreårige i centret i ”ledsagerelationer”, dvs. mindreårige 
sammen med andre voksne end forældre, en helt anden målgruppe end tidligere. Disse børn 
screenes ved ankomsten, hvor de placeres i Avnstrup, og en del af dem kommer så til Kongelunden 
sammen med ledsagerelationen. Pt. er der 75 børn i Kongelunden.
Der er 6 ældre i centret.

Når asylansøgerne ankommer til Kongelunden, får de et 10-ugers introforløb, en 
”medborgerundervisning” med emner som samfund, omgangsformer mellem kønnene (Sex og 
Samfund) og lidt sprogundervisning, Derefter visiteres de til sprogundervisning i Kongelunden, hvor 
der er begynderundervisning, ungeklasser og omsorgsklasser. Ungeklasserne har tidligere ligget i 
København, men er blevet flyttet tilbage til centret i en konsekvens af, at fremmødet var særdeles 
ringe, mange kom ikke af sted til tiden, det fungerer bedre nu, hvor undervisningen bliver i 
Kongelunden!
Der arbejdes frem mod ”normal skoleundervisning i København”, hvilket udløser buskort og 
sprogundervisning fx ved Forum med dansk 2 niveauer samt engelskundervisning for afviste i fase 3. 



Spørgsmål fra BfA Kongelundsgruppen:

Sommeraktiviteter? - for børn? - for voksne? – hvor mange ældre er der i centret (Hanne M’s tanke
om udflugt specielt for de ældre beboere)
GN synes, det vil være en rigtig god idé med en sommerudflugt for de 6 ældre, hvoraf vi i hvert fald 
kender de 4, nemlig Bibi Jan, Zarin, Alvard og Mahmoud.
 
Der er o. 200 frivillige knyttet til centret, og der er mange aktivitetstilbud, faktisk tilbud så godt som 
hver dag. GN nævnte som eksempel onsdagscafé og et initiativ, hvor danske familier kommer og 
tager hele familier ud fra centret, en rigtigt god ordning.
Som hun sagde – og vi vel også ved – har Røde Kors centrene været ved at blive løbet over ende af 
danskere, som vil være med til at gøre en indsats, dvs. mange nye aktiviteter er kommet til! Vi fik 
oversigt over aktiviteterne.
Frivillighedskoordinator er Stig Tønnesen.

Sommerlejr m.m.:  Røde Kors afventer pt. besked fra Glad Sommer om feriemulighed for 
børnefamilierne, der bliver færre midler i år, men håber, alle børnefamilier alligevel kan komme af 
sted.
 
Hvor kan BfA bedst hjælpe/ gå ind med aktiviteter? Vigtigst af alt: at komme ud fra lejren.
Og - GN og aktivitets/frivilligkoordinator undrer sig over, at der ikke er flere BfA-er som har lyst til 
også at melde sig som frivillig i DRK. Reglerne har ændret sig siger hun.
 
Den dårlige internetforbindelse – generelt for området eller specielt for centerbeboerne?
Asylafdelingen er i gang med at forsøge at få TDC til at forstærke linjerne!!!
 
Hvor længe kan man blive ved med at få forlænget eller komme i ny praktik?
Samarbejder man i fase 3 (dvs. skriver under på hjemsendelse) kan man fortsat komme i praktik.
 
Er der ”hjemrejserådgivning” i centret?
Ja, der er 2 medarbejdere tilknyttet "hjemsenderådgivning"
 
Transport/buskort: Ikke buskort i skoleferierne, det er svært at se, hvordan BfA kan komme ind og 
hjælpe med transportpenge. Og GN gør opmærksom på, at beboerne har mulighed for at købe 
istandsatte cykler for 150,-!
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