
     BfA ved Avnstrup den 23. maj 2021

      Tovholdere Mette Roerup og referent Nina Lørring

Der mødte ti BfA´ere op – igen i vinterfrakker, men uden visirer

1. Siden sidst:
a. På Avnstrup er man nu kommet igennem coronasmitten. Alle beboere er testet 
negative gennem tre uger. Børnehave, klub og flere af aktiviteterne er åbnet igen. 
Børnene er tilbage i skolerne.
Madordningen har jo fungeret hele tiden, men nu behøver beboerne ikke mere bruge 
mundbind i køkkenerne. Sortimentet af varer er udvidet med ønsker fra beboerne.
b. Syriens demonstrationerne: der var meget stort fremmøde både i København og de 
øvrige byer. Gode taler og stærke indslag. Pressen glimrede ved sit fravær – stort set 
ingen omtale i medierne.
Den syriske forening i Danmark har organiseret en sit-in protest foran Christiansborg. 
En stor gruppe syrere sidder der hver dag fra 7.30-24. De vil sætte pris på besøg og 
opbakning.
c. Syriens gruppen arbejder videre, de kan nu mødes fysisk i MS lokalerne. 
d. Task Force rapporten og regeringens konklusion fik heldigvis megen 
medieopmærksomhed. 
Der var efterfølgende kun 1 1/2 døgns høringsfrist til lovforslaget. Vi takker Knud Vilby
for at have nået at skrive et præcist og flot høringssvar.

2. Bisidderordningen: Beboerne indkaldes for tiden løbende til samtaler med 
Hjemrejsestyrelsen. Vi informerer de beboere, vi kender, og beder dem om at fortælle 
videre, at alle har ret til at medbringe en bisidder. Lillian Pagsberg har aftalt at gå med 
sin familie næste gang. De beboere vi har talt med om samtalerne, siger at det foregår i 
en god venlig atmosfære. Nina informerede om den nye Hjemrejselov, der lige er blevet 
færdigbehandlet og vedtaget i Folketinget. Ikke sjov læsning! De 9 vigtigste områder 
kan læses på det vedhæftede dokument fra Ministeriet.

3. Ny trivselsrapport for børnene fra Sjælsmark ? Vi drøftede det forslag der blev stillet 
ved sidste BfA møde ved Sjælsmark – og var enige om at det nok var for tidligt at gå i 
gang med en psykologundersøgelse i lighed med den fra sidste år. Desuden er det 
indlysende at de mindre børn trives markant bedre under de forbedrede vilkår – og de 
ældre børn og unge er stærkt prægede af den generelle usikkerhed, som jo ikke opvejes 
af gode madordninger og skolegang.
Vi kan håbe at Michala Bendixens nye bog ”En fast hånd i ryggen – om afviste 
asylansøgere og hjemrejse” kan sætte gang i debatten om den fastlåste situation de 
mange familier befinder sig i. Bogen udgives i juni og kan købes hos MS for 100kr.
Michala vil også gerne fortælle om bogen ved et stormøde. Det må nok blive efter 
sommerferien.

4.  Sommeraktiviteter for familierne: Nina har aftalt med Helle Jørgensen, at hun laver 
en liste over de familier der ikke får nogle kontante ydelser. Vi vil så lave en lille 
sommerferie hilsen fra BfA med et brev og et beløb (afhængig af antallet af børn) som 



kan bruges til småture i ferietiden. En lille gruppe (Mette R, Lilian, Ruben og Nina ) vil 
tage sig opgaven og uddele konvolutterne inden ferien.

5.  Evt.
-Dorrit havde prøvet at få friplads til guitarundervisning på Ringsted Musikskole 
til en af de unge piger, velvilje men ingen pladser. Vi undersøger om der kommer 
musikundervisning på Avnstrup, som der tidligere var i Sjælsmark.
-Vi syntes ikke der var grund til at ofre Rwanda og Langeland tid – der har været 
så megen debat i medierne. - - Ruben uddelte postkort om Fællesinitiativets 
demonstration d 19/6 på FN´s Internationale flygtningedag

6.  Næste møder : Tirsdag den 22 juni kl 12 – Stormøde og samvær og debatSted og 
invitation følger

Søndag d. 27. juni kl. 14-16 vil vi gerne gøre noget mere ud af vores BfA møde ved 
Avnstrup
Derfor : 
Vi inviterer beboerne ud på pladsen til musik, snak, lidt at spise og drikke – ogfolder 
vores store hjerte ud, så vi kan lege med jordklodebold på det. Der er nok mange af jer 
BfA´ere der ikke har set det – så kom!
Vi håber at mange af jer der ellers ikke kommer til Avnstrup, har lyst til at komme 
denne dag, se centret og hilse på beboerne.
Og så får vi brug for juicebrikker, cupcakes, te, kaffe, slik osv. 
Send gerne en SMS til Nina (2095 2168) hvis I vil deltage og hvad I kan medbringe.
Ruben står for musik og vores lille gruppe planlægger dagen og orienterer Røde Kors.
For en gang skyld sluttede vi igen med at synge Barndommens Land 
referent Nina Lørring

Læs om men nye hjemrejselov her :
https://uim.dk/filer/nyheder-2020/onepager-final.pdf

https://uim.dk/filer/nyheder-2020/onepager-final.pdf

