
BfA   -    Referat af  4. bornholmermøde mandag den 8. april 2019
                                  Netværkshuset, Ericavej 147, Gentofte.

Tilstede: Else L, Tove K, Lise R, Helle L, Alice G, Gerd G, Henrik M, Bente R, Kirsten B.       Afbud fra 7.

Ordstyrer: Alice G.       Referent  : Kirsten B.

Pkt. 1 Yderligere punkter til dagsordenen.

Under punkt 4 ’Gennemgang og opdatering af oversigten over arbejdsgrupper (vedhæftet)’ behandles 
også events.

Pkt. 2 Gennemgang af deltagerlisten og eventuel opdatering/rettelser (listen er vedhæftet).

Listen blev gennemgået. Ingen ændringer. Det skal tjekkes, om Jørn kan holde tale på Speakers Corner. 
(Se senere under Speakers Corner).

Else vil være til stede på Folkemødet så meget som helbredet overhovedet tillader.

Pkt. 3 Kan/skal vi indtænke FNs Verdensmål, som er emnemæssigt er ”paraply” for Folkemødet? – 
diskussion udskudt fra sidste møde.
Vi mener, at de events og aktiviteter, vi planlægger at arbejde med, alle falder indenfor følgende tre 
Verdensmål: 

1. AFSKAF FATTIGDOM 
3. SUNDHED OG TRIVSEL
16. FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi er lidt i tvivl om, hvor kraftig en forpligtelse, vi har at opfylde i forhold til at få events, aktiviteter 
godkendt. Henrik vil undersøge.

(Henrik har efter mødet undersøgt og meddeler med baggrund i arrangørhåndbogen:
’Folkemødet 2019 står i Verdensmålenes tegn. Her beder vi arrangørerne om at diskutere og omsætte de 
globale mål til konkrete hverdagsmål for Danmark. Mål for sundhed fattigdom, bæredygtighed, 
partnerskaber m.m. Vi beder ikke om en støtteerklæring til Verdensmålene. Vi beder om, at alle tager 
stilling til dem og definerer, hvad de vil handle på.
Derfor: Tag stilling til Verdensmålene og beslut, hvad I vil gøre – hvordan de kan inspirere jeres deltagelse 
og aktiviteter.’
Henriks efterfølgende kommentar:  ”beder om” er ikke en forpligtelse 
–  Men ”don´t leave anyone behind” bør kunne finde plads i BfAs telt.)

Pkt. 4 Gennemgang og opdatering af oversigten over arbejdsgrupper(vedhæftet).

De enkelte arbejdsgruppers status gennemgås ud fra listen.

Opdatering af oversigt over deltagere og arbejdsgrupper (Alice G, Tove K.)       Ok.

Teltgruppe/indretning (Helle L, Henrik M, Kirsten S (hovedansvarlig)
Gruppen mødes og aftaler indretning. Der er bestilt telt og to høje borde hos arrangørerne.  
Vi har 8 festivalstole i lager på Bornholm, Henrik M. tager 6 stole med, Skovmands har 4 – 6 stole til låns.

Teltgruppe/udsmykning (Ida H, Nina L)
Det blå bagtæppe hænges op i teltet. Udsmykkes med fotos af børn fra Sjælsmark taget af Nina sammen 
med unge fra Sjælsmark. Der bør også være fokus på de voksne. Vigtig med: store formater, enkelthed, 
vægtning af det stærke budskab.



Et andet emne kunne være: Udrejsecenter er en ’falsk’ betegnelse  –  rigtig mange har været der i 
månedsvis/årevis uden udsigt til udrejse. Tallene kan fås hos politiet. Fastlåsthed, skal syrerne tage tilbage
og bygge landet op under Assads styre?

Andre ideer til udsmykning: Statements fra Labyrinteten fra sidste år, Hvad skal der ske med børn i 
Sjælsmark, der fylder 18 år?

Materialer/flyer med quizz og program samt flyer med oplysning om BfA generelt (Helge B, Henrik m og 
Ida H)

Flyer med oplysning om BfA generelt tages ud her - udformes af en anden arbejdsgruppe under BfA. Vi 
håber, den bliver færdig inden folkemødet.

Flyer med quizz/program -deadline for aflevering til Henrik er 1. juni.

Håbets Træ (Gunvor L., Helle L., Kirsten B., Lise R. -hovedansvarlig, også kontkt til Bodil Nielsen om træ).

’Den lille kuffert’ med materiale til træet skal efterlyses igen. Har været væk siden Bornholm 2018. Hvor er
stjernen til Håbets Træ??

Overlevering af Håbets Træ til Bornholm: Kirsten B. kontakter borgmester mhp at overdragelse kan ske 
sent lørdag og gerne til borgmester (evt. viceborgmester OG modtagende institution.

Mester Jakel  Teater (i eget telt) (Alice G., Carl Ghristian, Helle L., Henrik M., Lise R., Margrethe T. 
(hovedansvarlig)’
Manus er færdigt – godt gang i det videre arbejde. Stykket vil blive gennemspillet for bornholmergruppen.

 Quizz-spørgsmål med program på bagsiden (Alice G.,Gerd G. (hovedansvarlig), Tove K., Ulla L.)
Der arbejdes.

Vagtskemagruppe (Ulla l., Tove K., Kirsten B.)         Gruppen forbereder, så vi kan udarbejde endeligt 
vagtskema, når vi mødes hos Birgit og Jørgen Skovmand i deres sommerhus nær Svaneke onsdag aften.

Tovholdergruppe i forhold til events (Tove K., Ulla L., Kirsten B)
Gruppen arbejder sammen med alle andre om følgende:

Event med teatergruppen ”De Femten”:  Himmelblåfonden er rykket for svar. Der er sendt ansøgning til 
Græsrodsfonden. Intet kan aftales fast, før vi ved, om vi har penge.

Event med Lindholm-Lau og Michala: I eget telt. Bente R vil være ordstyrer. Gerd sender L-Ls 
indholdsopgivelse til Michala og Bente.  Finder sted lørdag gerne kl. 11 ellers OK med 15.30 – 16.30.

Event med Özlem Cekic: Må være i eget telt, da Institut for Menneskerettigheders telt ikke er en 
mulighed. Måske fredag? Bolden ligger hos Özlem.

Event med ’Samtalecafé om Sjælsmarks børn’: Paneldebat med Anne la Cour evt. med Nina i panel. Else 
kontakter Anne l C. om form og om at deltage fredag, hvor Nina er på Bornholm. Vi må høre, hvornår AlC 
kan. Else og Nina er tovholdere i denne event.

Kontakt til møder med politikere i BfAs telt: Ole og Henrik rykker gruppeformændene – hvornår kan de? 
Hvem laver spørgsmål til politikerne?? Alle har MEGET travlt. Det foreslås, at politikerne ’udsættes for’ 
quizzen.

Speakers Corner: Vi venter på at få en fast tid på ’Speakers Corner’. Der er usikkerhed om, hvorvidt Jørn 
og Vibeke kommer på én-dags besøg. Vibeke spørges ved Hvidbogsgruppens møde fredag den 12. april. 
Om muligt holder Jørn tale, Else taler også gerne, hvis hun er der. Alternativt holder Lise Jørns tale.



Andre events. ’Fiskerlussingen stiller sig til rådighed. Han har stor gennemslagskraft. Kunne være en 
mulighed til en event i teltet.

Frist for tilmelding af events er 1. maj, hvis de skal med i Folkemødests trykte program.Lad  os melde alle 
de events til, vi arbejder med- også de lidt usikre. Vi mener ikke, man ’straffes’ for at aflyse. 

Pkt. 5 Næste møde.
Torsdag den 25. april kl.13.30 – 15 i Netværkshuset på Ericavej 147, Gentofte. 
Tove K. påtager sig at lave dagsorden til mødet.

Pkt. 6 Eventuelt.
Det smalle banner med fugle (evt. sommerfugle?) efterlyses.
Gerd skriver med Zora familien – det ældste barn har det ikke godt

I øvrigt henviser til ref. af Bornholmermødet 1.marts 19, der supplerer – især i forhold til status for 
arbejdsgrupper og events .


