
Referat fra Sandholmlejren d. 16.2.2014

Der var mødt 24 friske bedsteforældre op i blæst, med regnbyge og solglimt. 
Tovholderen havde medbragt både kage og kaffe og the, som blev modtaget 
med glæde! (Efter ønske vedhæftes kageopskrift). 

Vi minder om, at man skal tilmelde sig høringen på Christiansborg d.26.februar, 
som er sendt ud til alle.

Politikens artikel fra i går, lørdag d. 16.2. handlede om den tyrkiske, 
velintegrerede pige Songül på 18 år, som står til udsendelse. Hun har en 16-årig 
søster, som formodentlig også vil blive sendt ud, når hun bliver 18 år. Ifølge 
artiklen vil Justitsminister Karen Hækkerup gå ind og se på sagen. Vi finder det 
ikke hensigtsmæssigt at lave ”særlove” om enkeltsager, der kommer op i 
pressen, selvom det kommer den enkelte til gode. Der skal ske en lovændring.

Næste møde d. 2. marts:  tovholdere er Karin Hartkopp og  Leif Bork Hansen
Herefter er listen TOM  -  Hvem melder sig?

Ingrid Hjarnaa spurgte til vores planer for 1. maj i Fælledparken, om vi skal 
melde os til? Styregruppen har talt om boden og syntes, det er for dyrt. Vi har 
haft bannere med i parken og flyers, som er delt ud til mange.

Bent Ingerslev synes, ”vi skal vise flaget”, at det har været en succes, også uden 
en bod. Vi har gået rundt med bannere og fået god respons og mange kontakter 
med folk. En bod med borde koster 4000 kr. – en bod, kun med overdækning, 
koster 2000kr. Mest stemning for dette.

Ingrid Hjarnaa efterlyste en redaktionssekretær til New Times, som er et blad for 
asylansøgere og flygtninge. Det vil blive sendt ud med vores blad, ”Kontakt”.

Forslag fra Leif Bork om en ny demonstration på Kultorvet, samt uddeling af 
flyers. Det blev besluttet, at det skulle være lørdag d. 22.3. - kl. 13. En god idé 
kunne være, at der var et bestemt tema og konkrete historier. F.eks. fortælle om 
”Buba” fra Hørsholm, som sammen med sine børn har fået permanent ophold, 
derimod har hans kone, som er psykisk syg igen fået afslag. I en sådan sag 
bryder Danmark EU kommissionens regler. Der kunne også fortælles om de 
handlede kvinder fra ”Reden”.

Bente Rich sagde, at der er vigtigt, at vi gør opmærksom på de største sager, 
opsplitning af familierne. 



Et hjertesuk fra Lone Holm- Jensen om den ulæselige dagsorden fra stormødet 
og opfordrede Ole Bergmann til at bruge de endnu ikke bevilgede 500 kr./år til 
det andet og mere læsevenlige program;-)!

Ref. Lise Ravn 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efter mødet viste det sig, at der var to bedsteforældre fra Randers i Sandholm, 
Meta og Jørgen Petersen, (kendt fra cykelturen), som modtager vores referater 
og følger os. Der er kommet et nyt asylcenter i Randers i nogle gamle 
plejeboliger. Meta vil muligvis sende os et referat af deres møder.


