
    Referat fra demo ved Center Avnstrup 22. nov. 2020
     I kold blæst mødtes 13 BfA’ere med mundbind og visirer.
    Særligt velkommen til en ny deltager - Pernille Cauchi fra Kalundborg. 
    Ruben lærte os som start en ny sang ” Små hjul kan flytte store ting ”

Ad 1.  Møde med Røde Kors. 
Det var Arne Normann, Jørn Nerup og Mette Roerup der mødtes med Anne la Cour og Carsten
Iversen, leder på Avnstrup.
Alle tre Bedster var med  i Avnstrup denne søndag og kunne fortælle, at de oplevede mødet 
meget positivt, en stor vilje til samarbejde og regelmæssig kontakt fra RK. De vil invitere til 
møde igen engang i januar.

Ad 2. Svar fra Claes Nilas, Hjemrejsestyrelsen. 
Mette havde oprindeligt inviteret Hjemrejsestyrelsens direktør til at komme til vores Stormøde.
Da det jo desværre måtte aflyses, bad hun i stedet om skriftlige svar på en række spørgsmål. 
Mette læste et par af svarene op; de var yders neutrale og svarede til det man kan læse på 
Styrelsens hjemmeside. Så hvis vi skal have en dialog som kommer lidt dybere, skal vi i hvert 
fald mødes ansigt til ansigt.

Ad 3. Pigeture med de unge 17-18-årige.
Turene er kommet godt i gang. Første tur var til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, anden tur igen 
til Roskilde med biografbesøg. Det er 8-10 piger i gruppen, ca. 5 har været med ad gangen. 
Næste gang er Nationalmuseet og København. Det er især transporten, der bliver dyr, Mette 
har lavet et flexkort til gruppen. De håber at kunne tage af sted en gang om måneden. Pigerne 
har selv føjet to somaliske piger til gruppen, de var fra familier der havde fået afvist deres 
forlængelse af opholdstilladelse og derfor kommet til Avnstrup.

Ad 4. Inddragelse af opholdstilladelser fra syrere.
Mette fortæller om de syriske sager der nu dukker op, hvor man inddrager syriske familiers 
opholdstilladelser, hvis de er fra Damaskus-området!!!  Det er barskt og helt urimeligt, også 
fordi det mest rammer kvinder og børn. 
Følg med på Facebook siden ” Bevar de syriske flygtninges ret til asyl”

Ad 5. Transportpenge/julegave til Avnstrup.
Nina Lørring har undersøgt mulighederne for at give familierne penge på deres rejsekort som 
en lille julegave. Det viser sig at være rigtig kompliceret rent praktisk. Så vi må nok overveje 
en anden mulighed, fx et gavekort til fx. Coop – eller til den 7 Eleven i Roskilde som er det 
tætteste sted at fylde på sit rejsekort. Vi drøfter det med nogle af beboerne og finder en løsning.
Vi har penge i den humanitære pulje til et mindre beløb pr. Sjælsmark familie. Nina skriver til 
Carsten Iversen og hører om der er andre familier i Avnstrup, der ikke får lommepenge.
Under samme punkt kunne vi orientere om sidste nyt i madordningen:
US har nu indgået en forsøgsaftale med  et firma om en leveringsordning to gange om ugen. 
Beboerne fik forleden uddelt em masse sider med sortimentet. Det skulle så følges op med 
”gang-møder”, hvor beboerne kunne kommentere og forslå andre vareemner. 
Det bliver nok praktisk lidt svært at få til at køre, men meningen er at ordningen træder i kraft 
efter jul som et forsøg.  Beboerne vil uden tvivl hellere have kontanter, alternativ et købekort, 
men nu må vi se hvordan ordningen kommer til at fungere. 

Ad 6. Bente Rich kan fortsat hente folk på Roskilde ST, hvis de vil med til Avnstrup : 
rich@bentea.dk 



Ad 7. Hvad foregår der på Sjælsmark pt?
Nina har talt med  Røde Kors frivillig, Anne Nissen – og kan fortælle flg:
RK starter nu enkelte aktiviteter vist koncentreret på onsdag og fredag eftermiddage., 
Syværkstedet åbnede denne onsdag. Gerd og den gamle BfA kvindegruppe vil forhøre sig om 
muligheden for at komme i gang igen. 
Der er kun voksne – enlige eller par. En del af de ældre kvinder vi kendte før er der stadig. 
Men der er ingen børn. Børnefamilier kommer efter Sandholm enten i opholdscenter eller til 
Avnstrup.
Anne Nissen er kommet med i RK´s fortalergruppe – og vil gerne bevare kontakten til os.
Der er vist stadig Corona-restriktioner i forhold til besøg i lejren.

Ad 8.  EVT.
– Støttegruppen ” Danske børn hjem fra Syrien ” opfordrer til at tilslutte deres 

underskriftindsamling:   https://www.skrivunder.net/de_danske_born_hjem

Der er meget fokus på problemstillingen i medierne lige nu, men det er stadig meget op 
ad bakke!!!  Ekstra  Bladet vil skrive om børnene i lejrene på baggrund journalist 
Natascha´s besøg i lejrene. Hun er formand for den danske afdeling af Repatriate the 
Children.

– Lilian Pagsberg ville sammen med Bente Rich bede om et besøg på Lynge Skole. Lilian
har meget kontakt med familien med tvillingedrenge, der begge går på Lynge Skole, og 
hun er i tvivl om deres læring og vil bl.a. gerne informeres om drengenes trivsel og 
faglighed.
Det vil også være fint at høre hvor langt man er med planerne om at flytte lokaliteterne 
tættere på Avnstrup, så børnene ikke skal køre i bus 2 x 1 time dagligt!

– Der var en forespørgsel om beboernes mulighed for tandlægehjælp. Ved næste møde 
med RK kan vi spørge ind til hvordan de griber det an på den nye adresse.

– Jørn efterlyst en BfA, der ville lave tekst til en julehilsen fra BfA til alle 
folketingsmedlemmerne., som vi har gjort tidligere. Arne påtog sig opgaven.

– Styregruppen vil lave bedre beskrivelser af BfA´s forskellige arbejdsgrupper, sådan at 
nye bedster bedre kan se hvor de evt. kan bidrage. De vil blive tilgængelige på 
hjemmesiden.
Avnstrupgruppen udgøres af Mette og Nina, flere folk søges. Efter mødet meldte Lilian 
Pangsber sig

– Ruben bad os om at undersøge om vi efter jul kunne være i salen om søndagen !

NÆSTE AVNSTRUP DEMO er søndag d 27 december kl 14-15
Mette og Nina er tovholdere. 

Og så spillede Rubens kolde fingre op til vores kendingssang ” Barndommens land ”

Hilsen og god december  fra Nina, referent

PS 
Henrik Mottlau, BfA´s kasserer meddeler at der er indkommet en del bidrag til vores 
TRANSPORT PULJE. Tak for det – og der kan kan fortsat indbetales.

https://www.skrivunder.net/de_danske_born_hjem

