
     Referat fra BfA ved Avnstrup den 28-03-21

      Tovholdere Mette Roerup og referent Nina Lørring

En kold og blæsende dag mødtes 8 BfA´ere og stod i delvis tørvejr under et halvtag.

1. Sidste nyt fra Avnstrup:
Vi startede med at tale med en af beboerne, der var kommet ud for at hilse på os, en 17-årig 
kurdisk pige. Vi bad hende om at fortælle, hvordan det gik med skolegangen her under 
nedlukningen. Hun går i 10. klasse i Ringsted og har modtaget online undervisning. Det er 
rigtig svært fortæller hun, især går det ud over det danske. 

De øvrige børn, der går i folkeskoler rundt om, synes også det er svært både med 
undervisningen og med fraværet af deres skolekammerater. De små 0-3 kl. er i skole – og Røde
Kors Skolen  har også haft delvis normal undervisning for de børn, der går der og bliver 
transporteret med skolebus til Lynge. Hun ser frem til, at hun snart kommer fysisk i skole hver 
anden uge. 

De forskellige frivillig aktiviteter, deriblandt lektiehjælp er endnu ikke startet – og vi har ikke 
kunne få oplyst hvornår det lysner!

Beboerne har været lidt undrende over, at en del priser på deres madvarer stiger. Fisk til det 
dobbelte, og også kødpriserne er gået meget op. Så det er sværere nu at få det til at hænge 
sammen. Der er dog stor glæde over de velfungerede køkkener. 

Nina har skrevet til Carsten Iversen og spurgt hvordan RK forholder sig til vaccinering af 
beboerne, men ikke hørt noget endnu.

Der flytter jo desværre nu nye familier ind, det er familier fra Syrien der har fået inddraget 
deres opholdstilladelser!
Nina beder snart RK om en liste over de familier, vi kan støtte med lidt transport på deres 
rejsekort. Det vil så blive en lille forårsgave!

2.  Undervisningshjælp til de unge på Avnstrup.  
Hvordan kan BfA. være med til at opfylde det ønske, som en del af de unge vi kender, har ytret
ønske om.?  De fleste af os bor så langt  fra Avnstrup at det er svært med en stabil hjælp. 
Blandt de fremmødte BfA’ere var heldigvis også  Mette Holst fra Jystrup. Mette går en gang 
om ugen tur med en af centrets unge piger og prøver at hjælpe hende med det danske. Mette 
mener at der er muligt for hende at finde en lille flok lokale, der gerne vil i gang med 
lektiehjælp når corona tillader det. Mette har en ung bekendt bekendt på 26, der bor ret tæt på –
hun har allerede en aftale med en af pigerne til efter påske.

3.  Nyt fra syriens gruppen.
Danmark er kommet på UNICEF’s skammens liste. Gruppen mødes online hver anden uge, 
Mette Roerup og Finn Parbst deltager. Gruppens ældste har fået kontakt til adskillige 
fagforbund, som alle støtter hjemtagelsen af børnene.



Ellers har alle nok fulgt med i den store dækning der har været i Politiken og i Ekstrabladet. 
Og er bekendt med den sidste aftale mellem regeringen og flere af folketingets partier. Om det 
er en ”syltekrukke”, vil tiden vise. 

Gruppen fortsætter deres mandagsbrev til fru Frederiksen – og de muligheder der ellers er for 
et løbende pres.

4.    Demonstration den 20 marts Fællesinitiativet mod racisme.    
Der var god deltagelse af BfA´ere på Den røde Plads – vi var der med banner og fik delt en del
flyers ud. Tak til Knud Vilby for en glimrende tale. Det blev et fint arrangement.

5 . Vær opmærksom på relevante underskriftindsamlinger og borgerforslag:

BfA. har støttet en underskriftindsamling imod fratagelse af syriske asylansøgeres 
opholdstilladelse. 

Borgerforslag: ”Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark” – bl.a. 
stillet af Michala Clante Bendixen. Kan findes på flg. link:
www.boegerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167

6.       Evt.
-  Mette Rorup var bekendt med at Røde Kors har sendt et holdningspapir til 
Udlændingestyrelsen / ministeren om inddragelse af opholdstilladelser for de syriske 
asylansøgere. Heri advarer de mod at placere syrerne i udrejsecentrene, når de ikke kan 
hjemsendes. Men i stedet lade dem blive boende i kommunerne til det er muligt at hjemsende 
dem. Mange af dem er selvforsørgende eller under uddannelse. På udrejsecentrene vil de 
nedbrydes, miste deres kompetencer og og være til stor udgift!! 

-  Stormøde den 22 april udendørs med Michala Bendixen, i Netværkshusets have.   
Koordinationsgruppen kommer med dagsorden, sted og tid.

 -   Næste møder:
             Ved Sjælsmark  - søndag den 11. april  kl. 14
             Ved Avnstrup  -   søndag den 25. april  kl. 14

Vi sluttede med vores gamle gode sang, da det nu var tilladt at synge ved udendørs 
gudstjenester!!
Og nogle af os gik på besøg hos beboere og fik varmen.

   På gensyn  Nina Lørring 

http://www.boegerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167

