
Søndag d. 7.august i Kongelunden.

Vi var 11 bedsteforældre i sol til start og regn til slut.
Murmalerier på asylcenter Kongelunden.
Knud Vilby gjorde opmærksom på en nyskabelse på Centret.
Der er skabt en fin række murbilleder rundt om på Centret af i alt 10 forskellige danske og 
udenlandske kunstnere. Det er en dansk kunstner Maria Duben(?) som har foranstaltet projektet 
ved at søge fonde og samle kunstnere til arbejdet. Der har i ugen op til 1. august været fernisering 
på udstillingen, som vi sluttede med at gå rundt at kigge på, ledet af en af beboerne Mamoud. 
Udstillingen har søhesten som gennemgående motiv og som symbol på venskab. Alt er skabt 
indenfor en uge. Til nogle af malerierne har der været flere asylansøgere og børn involveret i at 
skabe. Det var en fin udstilling, som lyste op på mange af de mørke steder i asylcentret.
Velkomstfest d. 10.sept. i Forum blev nævnt og Knud Vilby har efterfølgende sendt os en mail, som 
fortæller om dette arrangement. Jeg er efterfølgende blevet bekendt med, at vi i styregruppen har 
fået en forespørgsel om at deltage. Det vil blive behandlet på det næste møde i styregruppen d. 
15.aug.
Det kommende folkemøde på Møn blev nævnt, det foregår d. 27. august og er startet sidste år af 
socialdemokraten Pernille Rosenkrantz- Theil. Der var ikke nogen, som vidste noget mere om dette 
møde.
På tur med de gamle på centret. Turen var planlagt af Hanne Geist og desuden deltog Jørgen og 
Tove og . Der var spænding omkring hvor mange af de 7 inviterede der ville deltage, men det viste 
sig, at det ville de alle gerne, desuden havde en afgansk kvinde sin datter med. Turen gik til Dragør 
med besøg på bibliotek for at se på netadgang, museum, kirke og frokost samt til sidst et besøg hos
en lokal beboer Hanne Mogensen, som havde dækket op i sin gårdhave med saft og kage og viste 
sit hjem frem med brændeovn m.m. Det var turens højdepunkt med dette besøg i et dansk hjem, 
men i det hele taget var turen en stor succes, så det giver jo stof til eftertanke, når nye ture skal 
arrangeres. 
Hvad skal resten af vores penge gå til ? Flere ideer kom frem også nogle for samme ældre gruppe 
af asylansøgere f.eks, til Davids Samling, og til unge en tur i Experimentariet og også til 
kvindearrangement
for 11 kvinder m. børn til kanalrundfart m.m. Der blev også talt om buskort til nogle asylansøgere. 
Det blev bestemt at pengene fra de to konti skulle slås sammen og fordeles til de foreslåede 
arrangementer.
To brødre fra asylcentret i Ikast ( som har kontakt til to af vores  bfa´er  jeg har desværre glemt 
deres navne ) har sammen med Ungdommens Røde Kors fået foræret en forlænget weekend i et 
sommerhus i Gilleleje. 
I den forbindelse blev det nævnt at Røde Kors ikke har teltlejre og at der slet ikke er eller har været 
brug for teltlejrene, også fordi der er kommet langt færre flygtninge end forventet, så man skærer 
ned på pladserne nu.
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