BfA ved Avnstrup den 22. august 2021
Referat
Vi var kun en meget lille flok BfA´ere denne søndag, så det meste af tiden gik med at
tale på engelsk med de fremmødte kvinder fra 4. sal ( enlige kvinder med børn ).
Kvinderne fortalte, at der var stor ængstelse på gangen, fordi der havde været
forsøgt en tvangsdeportation, som politiet opgav, fordi det udviklede sig meget
voldsomt. Kvinden og hendes børn får nu psykologhjælp, men er meget mærket af
begivenheden.
Der er meget brug for kontaktpersoner / besøgsvenner til nogle af kvinderne. Og vi
er jo ikke så mange BfA´er, der vil kunne magte opgaven, så vi prøver nu at lede efter
nogle familier/ kvinder, der bor i området og måske vil være besøgsven. Vi som har
vores gang på Avnstrup, vil så hjælpe med kontakter og match.
Vi havde lidt forskellige ting med, som kom op til etagen og blev fordelt til dem der
kunne bruge det.
Gennem de to vi talte med, som talte godt engelsk vil vi lave en liste med navne og
børnealdre på de kvinder der ønsker en ” bedstemor”.
Desuden planlage vi en fælles fødselsdag for 4 af børnene på gangen, der alle fylder
år i september, det bliver en tur til svømmehal.
Mht de øvrige punkter så kommer her et kort referat:
2. Siden sidst
a. Vi opfordrer til at støtte borgerforslaget Stop hjemsendelse af syriske
asylansøgere - F.T. 07831 .
Der er ca. 34000 støtter og underskrifter indsamles frem til oktober.
b. Mettes sidste tur med pigegruppen gik til Kbh. Næste tur sidst i august
går til svømmehallen.
c. Mama Azizzi kom med te og kaffe til os. Hun var meget glad for at hendes
yngste søn var startet på efterskole og at hun og hendes mand havde haft
mulighed for at følge ham derover.
3. Leif Bork takker for de mange bidrag, der er indkommet til den
familiesammenføringssag han har hjulpet med. Der er søgt nu (gebyrerne er
tårnhøje!) - Der er et lille overskud af det indsamlede, de går i udflugtkassen
hos BfA - send derfor ikke flere bidrag.
4 . Fire af de fremmødte BfA´er havde været til Folkemødet på Møn og fortalte
om vellykkede og velbesøgte debatter og god aktivitet omkring BfA´s telt.

Egentlig referat kommer på stormødet.
5 . Tirsdag den 31 august kl 16.30 til 17.30 bliver der et spændende
arrangement i Fælledparken : FOTOAKTION – SYRIEN ER IKKE SIKKER
Det er en opfølgning på demonstrationer for de syriske asylansøgere, der får frataget
deres opholdstilladelse.
Arrangører er MS, DFUNK, Amnesti og CPH Fællesinitiativet.
Det er meningen at der med drone skal tages et foto , så alle opfordres til at være
iført noget rødt og gerne medbringe et hjerte. Så bliver vi alle arrangeret udenom et
stort hjerte.
Mødested: Talerstolen i Fælledparken.
Blandt talerne er Anne Lise Marstrand
Se på facebook: FOTOAKTION – SYRIEN ER IKKE SIKKER
og kort over fælledparken på BfA´s Facebookside.
6 . Næste møde den den 26 september2021 - tovholdere Nina og Mette
Muligvis kommer centerleder Carsten Iversen tilstede
Vi fik ikke sunget – kun talt i lang tid med de kvinder der var kommet ned og hygget
os med te og kaffe.
Referent Nina Lørring

