
Referat af 6. Bornholmermøde torsdag den 16.5.19

Der var 4 afbud til mødet.

1. Ordstyrer og referent. Ordstyrer: Gerd, referent: Tove.

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden. Ingen ændringsforslag til den udsendte dagsorden.

3. Siden sidst - gennemgang af den opdaterede oversigt over aktiviteter:

Gruppen for opdatering af oversigt over deltagere og arbejdsgrupper: Alice G, Tove K opdaterer 
løbende.

Teltgruppe/indretning: Helle, Henrik M, Kirsten S (hovedansvarlig)
Folkemødet åbner officielt kl. 12 torsdag, og indretning af telt begynder onsdag kl. 13 (Kirsten S), 
teltgruppen udarbejder også et ”ordensreglement” for teltet!

Teltgruppe/udsmykning: Ida H, Nina L, teltet udsmykkes med fotos og plancher, Nina har fået en 
af de unge piger i Sjælsmark til at tage o. 50 fotos af børnene, dog ikke af  de store børn, supplerer 
selv, tænker i plancher med børnene, som kigger ud på os, under overskrifter ”Sjælsmarks børn”. 

Desuden fakta som fx hvor mange børn der er i Sjælsmark og rapporterne fra Røde Kors og Dansk 
Flygtningehjælp samt i lamineret form enkelte børns historier fra interviewgruppens materiale.

Flyer med quizz og program: Alice G, Gerd G, Tove K, Ulla L, sendt færdiglayoutet 29.5. (ved Ida) til
Henrik, som har kontakten til tryk/print.

Håbets Træ: Gunver L, Helle, Kirsten B, Lise R (hovedansvarlig og også kontakt til Bodil Nielsen), 
Lise kontakter gartneriet om årets træ, desuden er Lise og Kirsten i gang med PR og vil forsøge at 
få Bornholms Tidende til at skrive artikel om træet. Bornholms TV har også været nævnt.

Kirsten S og Margrethe vil om muligt tage rundt og fotografere alle årgangene af Håbets Træ til 
muligt PR-brug næste år, BfA har i alt  overdraget 4 – muligvis 5 – træer.

Mester Jakel: Alice G, Carl Christian T, Helle, Lise R, Margrethe T (hovedansvarlig). Gruppen læste 
den foreløbige tekst for os og fik applaus og stor tak! Annonceres som ”For store børn og voksne”.

Der er brug for et par suppleanter til Mester Jakel – kontakt Margrethe!

Vagtskemagruppe: Kirsten B, Tove K, Ulla L udformer vagtskema på Bornholm onsdag aften, hvor 
alle er inviteret til middag o. kl. 17 hos 
Birgit og Jørgen Skovmand
Paradisbakkevej 23
som ligger mellem Svaneke og Nexø
2168 7252 / 5647 1976 – vi må finde ud af transport (privatbiler/taxa), når vi er på øen

Events med Teatergruppen De Femten: Tove K, Ulla L: De 15.000,- er i hus, og Henrik overfører 
beløbet til Teater Batidas konto. Ulla er i kontakt med gruppen om deres aktivitetsplaner …



Alle events ser nu ud til at være på plads:
Sjælsmarks børn – Danmarks ansvar? Kirsten B, Bente R: Torsdag den 13. juni kl. 16 – 17 

Glemte og klemte børn i asylsystemet, Knud Lindholm Lau, Michala Bendixen, moderator: Bente
Rich: Fredag den 14.6. kl. 11 - 12 

Og minutter inden programmet gik til layout hos Ida, indløb (omsider) bekræftelse på ny tid på 
Speakers Corner:
Jørn Nerup: Danmark gør børn fortræd: Speakers Corner fredag den 14. juni kl. 13:30 (Jørns 
oplæg alt. oplæst af Lise)

Asylbørns forhold på Udrejsecenter Sjælsmark: Anne la Cour, Nina Lørring, moderator: Else 
Lidegaard/alt. Ulla Liberg, fredag den 14. juni kl. 15 – 16 (planen er, at AlC fremlægger ud fra 
rapporten og Nina supplerer)

Brobyggererfaringer med skolebørn”, Özlem Cekic, Ulla Liberg, lørdag kl. 10:30 – 11:30, Ôzlem 
”vil bare fortælle – hun glæder sig!”

*
Gaver til udefrakommende deltagere i BfA’s arrangementer: Enighed om igen i år at købe 
bornholmsk, denne gang står ”Svanekegruppen” med Ida/Tove i spidsen for indkøb og indpakning 
af 3 x Lehnsgaards rapsolie samt en BfA flyer til hver! Udgiften vil være ca. 100,- pr. deltager!

4. Oversigt over FN’s Verdensmål i forbindelse med teltet: Nina prøver at få en vældig overskuelig
plakat fra Tuborgfonden, Ulla tjekker flyer fra FN-byen – forslag om, at flyeren også hænges på 
Håbets Træ.

5. Bæredygtighed: trykte materialer og i forbindelse med teltet/arrangementerne (Gerd)
Alt i teltet bør ”scannes med klima for øje”, opfordring til fx selv at tage krus med og i øvrigt at 
købe biokrus til at have ekstra i teltet.
Papirkvaliteten til flyer og quizz/program blev vendt, vigtigt at papiret kan bære tryk på begge 
sider, uden at trykket slår igennem, glittet papir eller mat? Hvad er mest klimavenligt - undersøges
inden næste års folkemøde!

7. Eventuelt
Forslag om at ”synge træet ud”.

8.  Næste møde
Da ingen så noget behov for endnu et fællesmøde, var der enighed om vi ses igen som gruppe på 
Bornholm. Hvilket jo ikke forhindrer de enkelte grupper i at arbejde videre på projekterne!

28.5.19 tk


