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NÆSTE DEMO ikke 1.1. men derimod den 8.1. 

Varme julehilsner  

fra  

Ulla L. 
 

Referat fra Kongelunden søndag den  4.12.2016 

  

Vi var 8, som startede med at stå og se på to rådyr, som forsøgte at flygte fra 
centret spærret inde af hegn. 

God nyhed: 

Men så kom kaffe og chokoladen frem og Birgit og Helge kunne fortælle den 
dejlige nyhed, at de to unge mænd Erfan og Keyvan, nu har fået ophold 
efter 6 år med et sidste  belastende ophold i Kærsågaard.  Klaret sig psykisk 
pga. stort netværk, som har kæmpet. Ifølge advokaten er begrundelsen: 
deres troværdighed, og at sagen har været eksponeret  i medier. 
(bekymrende) Nu venter de svar på spørgsmålet om: Hvilken kommune? De 
skal også i år holde jul med deres "bedstefamilie" . 

Kursus Center for Menneskerettigheder. 

Spændende at deltage. Kan anbefales med to begrundelser: Både nyttig 
viden og også en måde at få vores sag frem. Ulla og Per gik rundt med vores 
mærke og fik mange spørgsmål fra flere af de 25 deltagere.  Der var også 
folk fra udlændingestyrelsen og udenrigsministeriet. Der var fx en, som ikke 
vidste, at der var så lange ophold i asylcentre, som tilfældet er!!! (se 
vedhæftet pdf-fil fra Institut for menneskerettigheder) 

Der er flere kurser i 2017, og vi lægger det ud i nyhedsbrev. 

Nyt Kongelunden 

Mahmout kunne fortælle, at der nu igen er svamp i centret. Sidst kostede det 
5 millioner.  Børnehaven er blevet ryddet og er nu i et andet hus.  

Stadig intet nyt om hans sag. 

Stormøde i Trampolinhuset.  



Vi var 5 fra Kongelunden. 

Spændende med både Özlem Cezik. og politichefen R. Østerlund la Cour. De 
supplerede hinanden godt. 

Punktet om mål og fremtidige arbejdsformer blev berørt, men kommer op 
næste stormøde den 8.februar. 

Forslag om at ændre vores navn til et, der passer bedre. Der blev 
argumenteret for, hvorfor navnet også passer nu. Ingen var for en ændring 
og nogle ville stoppe, hvis vi fik nyt navn.  

Henny tog problemet op med synlig demonstration i byen. Ministeriet er nu 
gemt af vejen på Slotsholmen.  

Tur for Kongelundens ældre 

Der deltog 7 og næsten lige så mange bedsteforældre. En meget vellykket tur 
med frokost i cafeen. Det lykkedes Hanne Molin, som var arrangør, at få 
gruppen gratis ind. 

Der blev nævnt, at det giver meget tilbage, at lave den slags arrangementer 
udenfor centret. Jørgen nævnte, at en ikke havde ville udenfor i flere 
måneder og var glad for turen. En anden i kørestol var uden sin mor, som 
nød friheden hjemme i centret. 

Økonomi 

Helge har sendt rapport til Ulla F. 

Hanne gjorde rede for de 8.000 kr fra Ingeborg Bedste 
v.Sandholmlejren 

De 1960 kr. kom I cigarkasse hos Jørgen, og Hanne har nu 2.000 
kr. i bank til sommerudflugter.  

Bente havde forslag om en tur til Christianshavntil foråret, bl.a. med 
besøg i badet der. 

"Kvinder på flugt" 



Gyda havde været til konferencen på Christiansborg med denne 
titel. Systemet ikke indrettet på kvinder. Badeforhold ikke indrettet d 
til dem. De føler sig ofte true tog angrebet. De tør ikke anmelde får 
trusler. Må hele iden beskytte sig overfor mænd. 

  

Næste gang 

Ingen ønskede at komme den 1.1 derfor: 

  

NÆSTE DEMO ikke 1.1. men derimod den 8.1. 

  

Referent Ulla Liberg 

 

 


