
    Referat fra BfA´s møde ved Center Avnstrup – 25. okt. 2020

    Tovholder: Mette Rorup, referent Nina Lørring
    Der var mødt 12 bedster op i silende regn. 
    Velkommen til Mette fra den gamle Avnstrupgruppe.

                        Vi startede med Ruben Engelhardts dejlig guitarspil og sang 
                         – og holdt os nogenlunde tørre under halvtaget.

Ad pkt 1 Opfølgning fra sidst :

A. Nynne Pedersens brev: Mette fortæller om sin samtale med Nynne. Nynne havde fået et møde i 
stand med Røde Kors efter de problemer hun og nogle af beboerne havde oplevet. Det var et meget 
konstruktivt møde, der blev lyttet. Både Musikaktiviteten og småbørnsgruppen kommer op at stå 
igen. Nynne er sammen med omkring 10 andre unge frivillige i Avnstrup. 

B Jørn Nerup, Arne Normann og Mette R. har aftalt et møde med Røde Kors – Anne la Cour og 
Carsten Isaksen, hvor de skal drøfte de problemer vi – og de – ser i Avnstrup. Og drøfte hvordan vi 
som BfA evt kan støtte beboerne

C. Efter Rasmus Stokholms (S) debatindlæg i Politikken, har Jørn Nerup, Knud Vilby og Thomas 
Gammeltoft Hansen skrevet et modsvar, som også blev bragt i Politiken.  Nina forsøgte, at få de 
journalister der havde bragt madordningen på forsiden til at gå videre med sagen med en anden 
vigtig vinkel: det store ressourcespild / madspild og plastforurening som den nuværende ordning 
medfører. Men journalisterne bed ikke på. Til gengæld kunne Kirsten Suhr fortælle, at hun havde 
haft fat i Organisationen ”Stop spild af mad”, som ikke var klar over at der smides så meget mad 
væk på centrene og ville se hvordan de kunne tage fat i det.

D. nogle grupper af beboere har strejket nogle dage. De har nogle uger i træk boycottet 
hygiejnepakken – og ikke hentet mad i kantinen nogle dage. Vi opfordrer beboerne - på linie med 
Marianne Haugaard og støttegruppen - til dialog i stedet for konfrontation. Det tyder også på at 
demonstrationerne fører til splittelse blandt beboerne.

Ad pkt 2 : Støtte til transport 

A . De unge ( 17-25 årige ), der får mulighed for skolegang , fx AVU enkeltfag. 
     Der er VUC i København (ved Nørreport), i Lyngby, i Roskilde, i Holbæk 
     Vi har selv kun kendskab til unge der går i Lyngby og i Kbh.
Røde Kors støtter tilsyneladende, at unge der gerne vil have skolegang, får mulighed for det.
Kursusafgift er ikke problem, men transporten er. RK får et vist beløb til de unge pr. år, og det kan 
ikke betale den dyre transport for hele sæsonen
 Forslag :
 Vi indleder et samarbejde med Røde Kors, for at finde ud af hvilke unge der ønsker at få kurser / 
skolegang, og hvilke VUC skoler RK samarbejder med. Hvor mange elever drejer det sig om? 
Hvor stort er transportbehovet  til denne gruppe?
Vi afsætter en pulje og supplerer op til månedskort / rejsekort .  Beløbsstørrelse / behov??   

B  Familier som gerne vil på småture til Roskilde (42 kr. t/r), Hvalsø eller Osted (32 kr. t/r).
 Sidste år gav vi hver familie sommerpenge på deres rejsekort. Det kunne vi gøre igen -.til jul! 
 Der flyttede 48 familier fra Sjælsmark til Avnstrup. Det er familier, vi i et eller andet omfang 
kender. De fleste af de andre familier, der bor i Avnstrup får lommepenge, så de har bedre mulighed 
for selv at betale transport (som vi hører det?)
 Forslag :



 Vi giver de familier der ønsker det - og som har rejsekort - 3-500 kr. dered rejsekort afhængig  af 
familiens størrelse. Det er et stort arbejde at indsamle rejsekortene, sætte penge ind på dem – og 
dele dem ud igen. Men det kan lade sig gøre, hvis vi får hjælp fra en eller to af beboerne.
For de familier der har en BfA´er som besøgsven, vil jeg anbefale at BfA´eren laver et ”gæstekort i 
sit eget navn, da det er meget nemmere at tanke op hjemmefra. Man kan så efterfølgende få det 
betalt fra Puljen.   Behov her og nu : 20-25.000 kr .

C Pigegruppen:
Mettes gruppe på 6-8 unge piger vil gerne fortsætte deres ture, som de tidligere havde da de var i 
Sjælsmark. De var en tur i Roskilde i efterårsferien og har planlagt to ture mere frem til jul. Pigerne 
sørger selv for at få evt nye interesserede 17-20årige piger med.   Behov: ca. 1200 kr. pr. tur.
   
Forslag :
BfA´ere og støtter opfordres til at betale ind efter behov til AVNSTRUP TRANSPORTPULJE , så 
vi når op på at have omkring 40.000 kr at gøre godt med (vi har nu 15.000 kr. i ”den humanitære 
pulje”). Støttebeløb kan indsættes på reg. 7780 kontonr1930866, mærket Transport. 
Desuden forsøges med ansøgninger til fonde. Formål: ”Støtte til udflugter for børnefamilier i 
Avnstrup”. 
Mette og Nina bemyndiges til at tage hul på emnet, da vi nok ikke mødes  til Stormøde i november. 
Arne, Jørn og Mette vil også drøfte det med Røde Kors på det møde, de skal have snart.

Ad pkt 3 Inddragelse af syrieres opholdstilladelser.
Udlændingestyrelsen screener i øjeblikket alle opholdstilladelser til syrier med ophold efter §7. stk3
med henblik på at identificere dem, der kommer fra Damaskus. Det tyder på, at de, der får inddraget
deres opholdstilladelse især er ældre eller enlige kvinder! Har man kendskab til syrere, der frygter 
deportation, så kan facebookgruppen ”Bevar de syriske flygtninges ret til asyl”. Her er vejledning 
på arabisk – og henvisning til advokater. 

Ad pkt 4 Børnene fra Morialejren. 
Der er nu 14 kommuner som har givet tilsagn om at modtage børn fra Morialejren! Ruben har 
skrevet til sin borgmester i Herlev, han afviser at gå imod regeringens politik! Ruben fortsætter at 
presse. Mette opfordrer til at følge og støtte MS kampagne.

Ad pkt 5. . Demonstrationen ved Avnstrup d 21. oktober.
Der deltog 5-6 BfAére. Mange børn og en del voksne beboere. Anledningen var at 
Udlændingestyrelsen skulle komme på besøg. Beboerne havde forventninger om at komme til at 
tale med Udlændingestyrelsen og troede at deres sager kunne genoptages, når de ikke kunne sendes 
hjem. Der var dog ingen der vidste, om US havde været der.
Det var et noget kaotisk arrangement, men med et par gode taler. Mette læste de krav op som 
arrangørerne og beboerne havde for fremtiden . Vi må være bedre til at forklare beboerne, at de 
forbedringer, der er besluttet, er møntet på at børnene skal have en mere familievenlig tilværelse
med skolegang i folkeskolen og mulighed for selvstændig madlavning!!!!
 
Ad pkt 6. Evt besøgsvenner
Er der mon nye BfA´ere der gerne vil i kontakt med en familie i Avnstrup? Vi er vel nu omkring 8 
BfAére der er bedsteforældre for hver en familie. Og der er ”stor efterspørgsel”.  Det er fint med et 
månedligt besøg evt. i forbindelse med vores BfA-demo. Ulla Sandbæk var ny Bedste i dag for en 
familie med tre børn. Hvis nogle af jer har interesse, så ring til Mette eller Nina, så kan vi se om vi 
kan lave et match.

Ad pkt 7 Evt.
Lilian fortalte om en hyggelig og spontan eftermiddag i Avnstrup med 7-8 kvinder med små børn. 



Her hørte hun midt i snakken om børn og fødsler, at der ikke mere var kirkegang for beboerne pga 
Corona. Efterfølgende har Leif kontaktet præsten Karen Vinter Ringmose, som nu har meddelt at 
hun fremover vil tilbyde gudstjeneste hver anden onsdag og nogle søndage. Der bliver en 
kørselsordning. Præsten har desuden allerede etableret en kvindecafe og har kontaktet den 
dansktalende kvinde, som Lillian først havde talt med. 

Vibeke spurgte om Marianne Haugaard og hendes gruppe stadig samler ind til uddeling blandt 
beboerne. Nina havde talt med Marianne for nylig: de er stoppet med madposerne, men giver stadig 
børnene fødselsdags- og julegaver. 
Man kan støtte på: mobilpay 57749 eller banken reg. 0520 konto 0000732161.

Kirsten Suhr efterlyser en trehjulet cykel til 3 årige Ahmed, skriv til k.marie.suhr@gmail.com

Næste møder ved Avnstrup:
22 november kl 14 
27 december kl 14        Begge gange med Mette Rorup og Nina Lørring som tovholdere

Mette kunne fortælle fra Koordinationsgruppen, at pga Corona er Stormødet d 11 november aflyst.

Vi sluttede lidt over kl 15 med vores sang – nu med Rubens guitar .

Vedlagt :
Der var d 22.10 møde over Skype i Asylforum. Nina fulgte mødet, men fandt ikke ud af at kunne 
stille spørgsmål !
Punkt 2 var den nye direktør for Hjemrejsestyrelsen Claes Nilas. 
Hans oplæg ”Etablering af Hjemrejsestyrelsen” får I her et lille referat af. 

Hilsen Nina


