BfA - Referat af 3. Bornholmermøde
d. 1. marts 2019
Gentofte Hovedbibliotek p.gr.a. problemer med Netværkshuset.
Deltagere: 11.
Ordstyrer Gerd Gottlieb, referent Alice Gielfeldt
Referat fra sidste møde godkendt.
Ad. 1. Oversigt over Bornholmergruppens medlemmer. Listen blev justeret vedr.
personer som deltager, mailadresser og telf.numre. Der var nogle, som var
bekymrede over antallet af BfA´er, som kommer til Folkemødet i år. Antallet er pt. 16
tilmeldte. Desuden vil der være følgende en-dages besøgende: Gunvor, Nina Lørring,
Else L. og Vibeke og Jørn Nerup og måske nogle flere. Det vil være fint at vide,
hvilken dag I vil komme og om I vil være med til nogle opgaver i/ved teltet?
Ad. 2. Aftaler med Folkemødets arrangører. Henrik har kontakten til Folkemødet
vedr. deadlines på bl.a. tilmelding på events, ansøgning til civilteltet,m.v.
Ad.3. Indkvartering. Det viste sig, at der var ledige pladser i hus i Rønne, de blev
fordelt. Der vil muligvis komme 2 pladser mere hos Birgit Skovmand.
Ad.4. Nyt fra arbejdsgrupperne:
a. Teltgruppen : Henrik kom på listen, Kirsten Suhr bliver bedt om at være tovholder.
Til næste møde gennemgås, hvad vi har af møbler, reoler m.m. og hvad vi har behov
derudover at få fat på. Samt hvad vi og gruppen vil have på væggene i teltet f.eks.
billeder.
b. Materialer: Der skal være to pjecer, en langtidsholdbar og en bornholmer flyers
med quizz på den ene side og BfA´s program på den anden side. Første juni er
deadline for de to pjecer, så Henrik har tid til at få dem fremstillet.
c. og d. Håbets træ samt aflevering af det: Lise er den ansvarlige i gruppen. Bodil
Nielsen forærer et træ igen i år. Der skal arbejdes på at få mere PR på afleveringen af
Håbets træ f.eks. ved på forhånd at få kontakt med den skole, som skal modtage
træet og evt. give det til dem på Folkemødet, da det er så svært at få en
forhåndsaftale om tidspunktet for aflevering til Winnie Grosbøll. Desuden vil det være
en ide at få et foto og omtale af afleveringen i Bornholms Tidende. Det vil trægruppen arbejde videre med.
e. Mester Jakel: Skitse til manuskript er skrevet på ideer af Margrethe Tjalve, vi har
fået nogle dukker til låns af Kirsten Juul, Margrethe Tjalve vil lave flere dukker. Vi
skal besøge Kirsten Juul og finde ud af, hvordan teatret skal sættes op og hvad vi får
brug for af øvrige materialer.
f. Quizz-spørgsmål med program på bagsiden: Gruppen har lavet et udkast på 8
spørgsmål, de kommer med til næste møde. Vi vil også lave et faktaark til dem, der
står og deler flyeren ud, så de er klædt på til samtale.

g. Vagtskemagruppe: Kirsten Bitsch, Ulla Liberg og Tove Krag, som også er "
tovholdergruppe i forhold til events" laver vagtskemaet. Birgit Skovmand inviterer til
møde onsdag aften i deres hus i nærheden af Svaneke, hvor vagtskemaet kan gøres
færdigt.
h. Event med teatergruppen "De Femten": Ulla Liberg, som har kontakt til gruppen,
kunne fortælle, at de vil lave 3 arrangementer. Desuden har hun sendt en ansøgning
til Himmelblåfonden, som forhåbentlig vil dække gruppens udgifter.
i. Event med Lindholm-Lau: Forslag om at kontakte Michala Bendixen for at høre om
hun vil mødes med Lindholm-Lau for en fælles event. Desuden evt. invitere en
"rettighedsindehaver" (= en asylansøger, som har fået ophold) med til en fælles
event. Gerd Gottlieb tager kontakt til dem. Vi vil gerne have dem i vores eget telt.
j. Event med Öslem Cekic: Ulla Liberg har kontaktet hende og hun vil meget gerne,
men hun har ikke overblik over tiden endnu. Hun er begyndt at arbejde med "Dialog
mellem skolebørn" f.eks. fra det jødiske skole og fra en arabisk skole. Måske vil det
være fint, hvis det foregår i Menneskerets - teltet, der arbejdes der videre med.
k. Samtalecafé om Sjælsmarks børn: Bente Richs forslag om at dokumentere
børnene i Sjælsmark vil muligvis kunne bruges i en event. Det står endnu åbent,
hvordan det kan gøres. (Der arbejdes på en Hvidbog om ti børn fra Sjælsmark i en
gruppe sammen med Bente Rich.)
l. Kontakt til og møder med politikere i BfA´s telt: Ole Bergmann har kun fået et par
positive tilbagemeldinger. Vi diskuterede, hvad der ville være et godt spørgsmål at
stille en politiker, Kirsten Bitsch sagde: "Hvad skal der ske med Ibrahim, når han
fylder 18 år?" Sådanne gode spørgsmål skal vi have nogle stykker af. Desuden vil det
være nødvendigt at have en plan over politiker-besøg, så der kan være nogle BfA´er
ved teltet, som har mod til og gerne vil konfrontation med politikerne. Det punkt skal
op på næste møde. Der var enighed om ikke ar sende en ny henvendelse til DF, hvor
Thuelsen Dahl har takket nej til at besøge vores telt.
m. Speaker´s Corner: Vil Jørn Nerup holde en tale? Lise Ravn vil kontakte ham.
Mernas tale - hvem vil evt. holde den?
o. Andre events? Vi blev enige om, at vi har nok og dem skal vi have styr på.
p. Kontaktperson : Kirsten Bitsch.
5. Verdensmålene: Dem tager vi næste gang.
6. Næste møde: D. 8.april kl. 11 i Netværkshuset på Ericavej 149, Gentofte.
Dagsorden : Tove Krag, som også tager imod tilmeldinger til mødet.

