
BfA   -   Referat af 5. Bornholmermøde d. 25. april 2019     i Netværkshuset

Der var 4 afbud.

1. Ordstyrer: Alice G. referent: Tove K.

2. Evt. supplering af dagsordenen.
Den udsendte dagsorden blev vedtaget, tager dog pkt. 5 Oversigt over arbejdsgrupper før pkt.4 FN’s 
verdensmål.

3. Gennemgang af deltagerlisten og eventuel opdatering/rettelser 
Den udsendte oversigt blev opdateret.

5. Gennemgang af oversigten over arbejdsgrupper og aktiviteter 

Gruppe for opdatering af oversigt over deltagere og arbejdsgrupper: Alice G, Tove K opdaterer løbende.

Teltgruppe/indretning: Helle, Henrik M, Kirsten S (hovedansvarlig)
Folkemødet åbner officielt først kl. 12 torsdag. Indretning af telt begynder onsdag kl. 13 (Kirsten S) – udstyr:
vi har 16 – 18 stole, 2 høje borde, blåt stof m.m., teltgruppen arbejder videre!

Teltgruppe/udsmykning: Ida H, Nina L – Nina er i gang med fotos.

Flyer med quizz og program (deadline for aflevering til Henrik er 24. maj): Alice G, Gerd G, Tove K, Ulla L, 
som mødes i maj for endelig udformning af spørgsmål og opsætning af program.

Håbets Træ: Gunver L, Helle, Kirsten B, Lise R (hovedansvarlig og også kontakt til Bodil Nielsen om træ) – 
enighed om at sætte Håbets Træ på vagtskemaet formiddag og eftermiddag med min. 2 deltagere, der er 
dog sikkert flere, som vil med rundt Flere runder er også mulige, hvis der er kapacitet. Programflyeren skal 
med på turen til uddeling. Håbets Træ er blevet ”kendt” og synligt som en tradition i BfA-regi.

Overlevering af Håbets Træ til Bornholm: Kirsten B, Lise R: Kirsten har kontaktet borgmesterkontoret for 
om muligt at få overleveringen lagt sidst på lørdagen - vi forsøger at få så stor medieopmærksomhed som 
muligt, når først der er udmeldt et tidspunkt - pressemeddelelse skal formuleres om donationen af træerne
og vi (hvem tog det på sig?) forsøger også at finde ud af, hvor de tidligere træer er plantet – evt. billedserie 
om Håbets Træ? Vi skal også kontakte Bornholms TV, når vi har tidspunktet. Margrethe tager over, hvis 
overleveringen først kan ske efter Kirstens hjemrejse. 

Mester Jakel: Alice G, Carl Christian T, Helle, Lise R, Margrethe T (hovedansvarlig) – sted: i eget telt
Første forestilling bliver torsdag kl. 15:30 – 15:45, derefter 2 gange pr. dag, Margrethe sender programtekst
til Henrik, som inddaterer, hvad han modtager af tekster senest søndag aften, derefter tager Tove over, 
sidste frist for inddatering til programmet  er 1. maj kl. 12. 
Vi afventer i spænding en gennemspilning af stykket – måske ved næste møde torsdag den 16. maj?

Vagtskemagruppe: Kirsten B, Tove K, Ulla L (= tovholdergruppen) – vagtskema udformes på Bornholm 
onsdag aften i sommerhuset hos Birgit og Jørgen S.

Events med Teatergruppen De Femten: Tove K, Ulla L. Økonomi:  vi afventer p.t. svar fra Himmelblå-
Fonden og Græsrodsfonden, desuden søger vi nu også Hagens Legat.
En god meddelelse fra BfA’s kasserer er, at beløbet på 40.000, som BfA har afsat til deltagelsen på 
Folkemødet, vil kunne rumme en evt. mindre difference mellem udgifterne til De Femten på kr. 23.116 og 
de forventede fondsmidler. Dermed kan Ulla nu bekræfte for teatergruppen, at vi har en aftale om 3 
”aktioner” i løbet af fredag og lørdag, ligesom Ulla vil formulere spørgsmål om deres optræden ud fra, hvad
vi kom frem til på mødet. Ullas efterfølgende mail til De Femten er til orientering rundsendt i dag den 29.4. 
til vores arbejdsgruppe.



Event med Knud Lindholm Lau og Michala Bendixen ”Kan vi tale os fra ansvaret over for børn i 
asylsystemet? Ordstyrer Bente Rich: Lørdag den 15.6. kl. 15:30 – 16:30, sted: i eget telt, vi udformer 
programtekst. 

Event i form af samtalecafé baseret på interviews med børn i Sjælsmark: Gerd G, Kirsten B, Bente R: 
Torsdag den 13. juni kl. 16 – 17, sted: i eget telt, vi udformer programtekst.

Event med Anne la Cour om ”Trivsel hos børn i udrejsecenter Sjælsmark”: Anne la Cour, Nina L, ordstyrer 
Ulla L/Else L: Fredag den 14. juni kl. 15 – 16, sted: i eget tel. Vi udformer programtekst.

Event med Özlem Cekic ”Brobyggererfaringer med skolebørn”, evt. samtalepartner: Ulla L – Lørdag kl. 
10:30 – 11:30, sted: i eget telt. (Udsendelsen med Özlem Cekic og Hassan Preisler fra Radio 24/7, som Ulla L
fortalte om, kan høres på https://www.24syv.dk/programmer/det-naeste-kapitel/37871435/ozlem-cekic-
se-nu-begynder-samtalen )

Evt. event med ”fiskerlussingen”, John Dybdal Jørgensen. Vi fravælger, da vi allerede har et stort program.

Kontakt til og møder med politikere i BfA’s telt: Ole B og Henrik M, som arbejder på sagen.

PR – se Overlevering af Håbets træ - øvrig PR? 

BfA på Speakers Corner: tale ved Jørn Nerup/alternativt Lise Ravn talen. Vi søger om plads på Speakers 
Corner lørdag eftermiddag, alternativt fredag eftermiddag uden om partiernes taler, hvor Speakers Corner 
”holder lukket” – desuden vil Else L om muligt også tale på Speakers Corner.

Tovholdergruppe i forhold til events: Kirsten B, Tove K, Ulla L

Officiel BfA kontaktperson under Folkemødet: Kirsten Bitsch, skal kun figurere med mobilnummer.

Materiale om BfA generelt, også til brug på Folkemødet: Helge Bønløkke, Else Lidegaard, Henrik Mottlau 
er i fuld gang.

6. Næste møde
Torsdag den 16. maj kl. 11 – 13:30 i Netværkshuset.

7. Eventuelt
Deltagerlisten blev opdateret, så det fremgår, hvem der er på Folkemødet hvornår.

 BfA’s sangbøger skal med til Bornholm, evt. kan der være sangsession søndag formiddag?

Tiden var dermed gået – og vi glemte totalt at gå tilbage til det punkt 4, som vi havde udskudt: 
FN’s verdensmål og evt. betydning for vores tilmelding af arrangementer, at vi relaterer til dem (Henrik).  
Henriks tilbagemelding ’ – fra Folkemødets arrangørhåndbog - var faktisk sat ind allerede i forrige referat: 
”’Folkemødet 2019 står i Verdensmålenes tegn. Her beder vi arrangørerne om at diskutere og omsætte de 
globale mål til konkrete hverdagsmål for Danmark. Mål for sundhed fattigdom, bæredygtighed, 
partnerskaber m.m. Vi beder ikke om eb støtteerklæring til Verdensmålene. Vi beder om, at alle tager 
stilling til dem og definerer, hvad de vil handle på.
Derfor: Tag stilling til Verdensmålene og beslut, hvad I vil gøre – hvordan de kan inspirere jeres deltagelse 
og aktiviteter.”
H’s efterfølgende kommentar: ”beder om” er ikke en forpligtelse – ”don´t leave anyone behind” bør kunne 
finde plads i BfAs telt. Vi forsøger at tænke målene ind, når vi inddaterer til programmet!
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