Referat fra mødet ved Sandholm 07. september 2014
1.Korte meddelelser: Citat fra statsminister Reinfeldt(S):
Sverige skal være en humanitær stormagt ikke en militær
stormagt. Hellere penge til flygtninge end til velfærd. –
Tænk hvis det var i Danmark!
Der er link til Morten Sodemanns Artikel: ”Hans sidste
ønske var et dansk pas” under ”Nyheder” på hjemmesiden.
Der omtaltes, dels hvor svært det er for indvandrere at få
dansk statsborgerskab, selv om de er berettiget til det, dels
fortaltes, at man i Canada omtaler indvandrere som ”første
generations canadiere; i modsætning til i DK, hvor det
officielt hedder:”andengenerations indvandrere”
2. Hjemmesiden: Torben Bror Larsen, der passer
hjemmesiden, opfordrer alle BfAer, der skriver debatindlæg,
læserbreve etc. til også at sende det til ham, også selv om
det ikke bringes i medierne. Også hvis man bliver
opmærksom på debatter, artikler eller kronikker er man
velkommen til at kontakte, da der så kan lægges link til
disse med en kort omtale. Det vil blive lagt under Nyheder
på hjemmesiden, så denne aktualiseres i højere grad.
Torbens mailadresse er: tbl@tbl.dk
3. Stormødet: afholdes 18.09.2014 hos Gerda Herbøl, Bakken
19, Humlebæk. Det er vigtigt med hjælpende hænder til
kaffebryg kl. 10 og til flytning af borde og evt. kagebagning.
Tilmelding pr. telefon; 49191315, 40566371 eller pr mail:

hus19@bf-bakken.dk.
Forslag om at flytte Sandholmmøderne til 2. og 4. søndag i
måneden. Hvis nogen bliver forhindrede i at komme disse
søndage skal man kontakte en af tovholderne ( Bent
Ingerslev: elseogbent@kabelmail.dk eller Arne Normann:
arki_4@hotmail.com) inden mødet d. 21.09, hvor punktet
tages op igen til beslutning.
Bilag til ”De 10 Bud”, både gammel og ny udgave sendes
ud. Ole Bergmann forelægger de nye forslag på stormødet.
God ide at fastlægge datoer for de næste 2-3 fremtidige
stormøder, så de ligger i kalenderen i god tid.
4. Eventuelt: Til sidst fortaltes mange aktuelle historier om
flygtningeskæbner: bl.a. at de ældre fra Kosovo, der har
været i DK i 12-14 år nu sendes hjem. Det foregår som så
meget andet i dyb tavshed fra medierne.
25 BfAer sluttede dagen med ”Barndommens Land”
Referent og tovholder: Ingeborg og Jørgen Gimbel
08.09.2014

