Referat fra demo ved Avnstrup - den 27. december 2020
Mødeleder Mette Rorup, Referent Nina Lørring

Vejret var rigtig slemt, så de 8 fremmødte bedster rykkede ind i vindfanget, hvor vi
kunne stå med god afstand til hinanden. Vi undlod at synge både inden og efter.
Ad 1. Siden sidst :
a. Brev til folketingsmedlemmerne om de danske børn i syriske lejre.
Arne Normann og Finn Parbst har udfærdiget en julehilsen til alle
Folketingsmedlemmerne med ønsket om at de tænker på de danske børn i
de syriske lejre. Ulla Sandbæk havde sørget for de blev omdelt på borgen.
b. Høringssvar angående ny lovgivning om Udrejse. Henrik og Mette prøver, at
udfærdige et høringssvar til den nye Hjemrejselov. Loven omfatter 400 sider,
så det er en tung sag at komme igennem. Knud Vilby har hjulpet med en
oversigt over de væsentligste punkter.
c. Instrukskommisionen om Inger Støjberg blev omtalt kort – alle var velorienteret
fra pressen, så vi afventer det videre forløb.
Ad 2. Forsvundne familier
Fra flere sider er vi bekendt med at mindst 6 familier har forladt Avnstrup i håbet
om at kunne opnå asyl i et andet europæisk land. Vi er meget bekymrede for,
hvordan de klarer sig undervejs i det kolde vejr, men har ikke hørt noget fra de to
familier vi kender.
Ad 3. Transportstøtte.
Henrik Mottlau fortæller, at der er indkommet adskillige beløb på vores konto til
transportstøtte. For at blive klar over hvor mange familier på centret, der ikke får
”lommepenge” bad vi RK om hjælp. Nu har vi så en oversigt. Der er i alt 34 familier,
der ikke ikke modtager ydelser og vi kender antallet over, hvor mange børn der er i
hver familie. Så ved hjælp af RK og en af beboerne regner Nina med at indsamle
deres rejsekort medio januar og indsætte beløb mellem 300 og 500 kr. pr. familie
afhængigt af antal børn. Det skal man gøre på 7Eleven i Roskilde, så det er lidt
omstændeligt, men skal nok lykkes.
Desuden går der lidt transportpenge til Mettes ungpige-gruppe, der gerne tager på
tur en gang om måneden. I december var de efter eget ønske på Nationalmuseet
næste ønske er Davids Samling.
Nina er i gang med at samle en gruppe af de unge drenge mellem 16 og 20, for også
at give dem en mulighed for at komme af sted sammen.
Ad 4. Julen på Avnstrup
Røde Kors har fortalt at der er pyntet op på alle centrene. Familierne har fået
gavekort på 800 kr. fra Coop og børnene har fået julegaver.
Derfor mente RK også det var fint med transportstøtte fra os, så de kan tage på
småture til nabobyerne
Ad 5. Vi har tidligere hørt at der har været konflikter mellem forskellige grupper af
beboerne, konflikter der var flyttet med fra Sjælsmark. RK.har medvirket til
konfliktløsning og det ser ud til, at der i fællesskab er blevet skabt en løsning
Ad 6. Madordningen.
Køkkenerne er nu helt færdige, stort køle- og fryseskab med lås pr. familie og et fint
stort skab til service og madvarer. Der er 8 familier der deler et køkken med 4
komfurer og 8 vaske. Der er mulighed for at spise i køkkenet ved runde borde, hvis
man ikke vil tage maden med på værelset. Der mangle kun pander og gryder til

induktion.
Indkøbsordningen med indkøb over nettet er blevet forklaret for beboerne, og de har
mulighed for at ønske varer, der ikke står i sortimentet. De kan bestille to gange om
ugen, for et beløb der er udregnet efter antal medlemmer i familien.
Vi håber det trods alt bliver til glæde for beboerne. Der er i hvert fald allerede gang i
bagningen i de nye ovne.
Ad 7. Skolebesøget på RK’s ”Skolen på Bakken” i Lynge.
Lilian Pangsberg fortæller om hendes og Bente Richs besøg. Det var en positiv
overraskelse. Det største problem er den lange afstand, der
ledes efter egnede bygninger tættere på.
Her er Lilians referat fra besøget – og der kan så diskuteres og stilles spørgsmål
til emnet ved et senere søndagsmøde, hvor vi kan være udendørs og måske er nogle
flere BfA´ere.
Ad 8. Nyt fra støttegruppen for de danske børn i syriske lejre.
Mette Rorup og Finn Parbst beretter at sagen har fået meget medieomtale bl.a. i
Ekstrabladet efter at Knud Foldschack sammen med Natascha Ree Mikkelsen
har været i Syrien og besøgt lejrene.
Støttegruppen holder møde igen d. 12 januar for at drøfte deres videre forsøg på
påvirkning af politikerne ( - og befolkningen )
9. Evt.
–
–

–
–

To familier der bor i Avnstrup har fået ophold. Lige før jul fik Shakira og hendes
søn Taufiki ophold efter 10 år i DK .
I november fik Kobra og Ahmed og deres to børn ophold. Så glædeligt.
Den unge mand (afdøde Erik Hansens ”søn”) som blev tvangshjemsendt til
Afghanistan for et år siden og som vi samlede ind til – er nu kommet til Tyskland,
hvor han tilsyneladende får asyl. Skal hilse mange gange fra Erik Hansens enke
og takke for hjælpen.
Vær opmærksom på en stor artikel 2 juledag i Berlingske Tidende om
forholdene i Avnstrup ”De bor i Danmark, men deres liv bliver aldrig dansk”
Der var d.d. – den 27/12 – meget læsning i Politiken om bl.a. Hjemrejsestyrelsen

Vi sluttede med at skåle på et bedre nytår i Mettes medbragte dram.Tak for det !
Og så var tre af os på besøg hos familie på det Coronafrie Avnstrup. Der har været tilbudt
testning – alle negative.
Næstemøde den 24. januar 2021 kl.14–15,
Godt nytår
Nina

Tovholdere Nina Lørring og Mette Rorup

