Avnstrupgruppen møde søndag d.14 februar hos Karen i Jystrup. 9 deltagere.
1. demonstrationen på Nytorv 26.januar
2. Siden sidst i Avnstrup-området
3. forslag fra Pia Parby
4. Stormødet
5. eventuelt

ad 1 Demonstrationen fandt sted samme dag som 3.behandling af lovforslag med nye asylstramninger. Det fik ingen indflydelse, men er en meningstilkendegivelse og vi ser andre har samme opfattelse af stramningerne. Enighed om at Carsten Jensens tale var fremragende.
Nina Lørring og Mette Roerup har sendt høringssvar 3.januar på vegne af BFA.
Nina understregede, at det var særlig slemt at også børnene blev ramt af reglen med 3 år før familiesammenføring. Desuden at flygtninge nu først får permanent ophold efter 6 år og at deltidsarbejde ikke tæller, når man gør op, hvor meget en flygtning har arbejdet.

Ad 2 Erik kommer jævnligt på Avnstrup, men vi har ikke som gruppe haft nogen aktiviteter der siden sidst.
Erik fortalte fra Lejre kommune om et møde, hvor borgmesteren havde svaret på spørgsmål angående, hvad man kunne gøre for flygtninge i kommunen. Der er ikke flere muligheder for at huse
flygtninge rundt i byerne, så nu er kommunen i forhandling med Lindborg gods om leje af Lindenborg kro. Der ville kunne huse 40 flygtninge. Der var 300 til mødet.
Erik holder stadig foredrag – er nu oppe på 3000 tilhørere og skal holde foredrag nr.99 i august.
Hvis der ikke kommer et forinden.
Mette og Karen fortalte om informationsmødet i Mejeriet i Jystrup den 8.2. En facebook gruppe
kaldet Flygtningevenner i Jystrup stod bag initiativet. Mødet var annonceret med opslag i Brugsen
og på Jystrup net. Der var forskellige oplæg bl.a. fortalte afghanske Asif om hvordan det opleves at
komme til Danmark som flygtning. Og Carli Hækkerup administrator fra Venligboerne i Ringsted fortalte om deres arbejde med at hjælpe flygtninge.
Hanne Geist fortalte om hendes kontakt med byggefirmaet Egen Vinding og datter omkring
Søholmhus. En bolig som Ringsted kommune ejer og som nu står tom. Lederen af firmaet Lars Jørgensen har set på huset og mener det kan istandsættes til beboelse uden store omkostninger. Det
vil være egnet til midlertidig beboelse og det samme gælder Mejeriet der ejes af Egen Vinding og
Datter. Mejeriet huser for øjeblikket vuggestuen, men den flytter, når nye lokaler er bygget til Jy-

strups børnehave. I alt vil der kunne bo mellem 10-20 personer. Hanne og Uwe har skrevet brev til
kommunen om forslaget.

Ad 3. Pia Parby ville gerne tage en gruppe børn til Børneteatret Månegøgls forestilling på Roskilde
bibliotek, hvis Mette ville køre. Mette vil gerne , men ved ikke om hun stadig kan låne Røde Kors bil.
De undersøger om det kan lade sig gøre.

Ad 4. Nina gjorde opmærksom på, at hun kun deltager i styregruppen som repræsentant for Avnstrupgruppen et år til.
Ad 5 Birthe havde set forestillingen Uropa på Det kgl. teater opført af en gruppe asylansøgere og
nogle dansere. Hun anbefalede at se den, hvis det bliver muligt igen.
Næste møde 24. april kl. 14 hos familien Geist, Slettebjergvej 35, 4174 Jystrup.

