Referat fra Kongelundsmøde d. 2.april 2017
Det var 10 fremmødte BfA i høj sol og megen flytrafik.
Jørgen Kirkegaard refererede et svar han havde fået fra Røde Kors lederen vedr.
sin forespørgsel ang. Kogelundens fremtid : Der er ikke bestemt noget endnu, intet er bsluttet. Det
er udlændingestyrelsen som skal komme med et svar, og det lader vente på sig. Flygtningehjælpen
ved heller ingenting. Det forlyder samtidig, at der bliver ved med at komme nye beboere.
Makmoud er flyttet tilbage til centret, han fortæller at der er opsat termometre i alle rum samt at der
bliver gjort rigtig meget rent overalt af et rengøringsselskab.
Der bliver delt et nyt nummer af bladet "New Times" ud, det viser sig at Makmoud har skrevet to
artikler, især den ene er interessant, det er den, hvor der bliver trukket en parallel på adfærden fra
Saddam til Trump mht. deres tv-taler til befolkningen. På bagsiden af bladet er der anmeldelse af en
kogebog, som består af opskrifter fra hjemlandene fra de kvinder, som leverer opskrifterne. Bogen
kan købes i Trampolinhuset for 99 kr. www..trampolinehouse.dk/shop/
Knud Vilby fortalte, at der kommer en stor foto- og tekst-udstilling i Rådhushallen i
København med interview af flygtninge og asylansøgere fra fra 1960´erne og indtil i dag.
Hanne Molin kunne meddelle, at vi har en kasse med 2000 kr og der er svært at tænke på at
arrangere ture eller andet, når vi kke ved noget om, hvorvidt Kongelunden skal lukkes eller
renoveres. Det blev foreslået, at de kunne bruges til buskort til kvinderne i asylcentret i Dianalund,
der ikke kan få deres transport til skole betalt længere. ( Der er kontakt mellem de to
kvindegrupper.) Andre ideer modtages gerne.
Der var ikke flere emner, så derfor gik vi først i cafeen og dernæst blev der lavet kaffe- og tebord
med kage samt chokolader ved borde foran centret ved hovedindgangen stadigvæk i sol. Tak til
giveren ( jeg har glemt navnet.)
Alice

