
Referat af Bornholmermødet mandag den 9.4.18 kl. 13 i MS´s lokaler lokaler på Fælledvej, 
Nørrebro.

Tilstede: Vibeke, Jørn, Kirsten, Arne, Henrik, Ole, Mete, Carl Christan, Gerd, Brita,  lla  .,
Tove,  ise, Helle, Alice, Kirsten G., Birgit, Kirsten B.  
                                                                        Ordstyrer: Jørn                    Referent : Kirsten B.

Kort mundtligt referat fra Flyers Gruppen og Trægruppen, der holdt møde forud for dete 

Flyers Gruppen.
Der planlægges én fyer i AA format tl Bornholm 2018. Den ene side: Teksten tages fra 
helsidesannoncen i Politken dog uden underskrifer. Modsate side: En quiz med 
spørgsmål, der relaterer tl annonceteksten og link tl BfAs hjemmeside. Flyeren trykkes i 
rigeligt antal.

Endvidere fabrikeres en opdateret udgave af BfAs langtdsholdbare folder, som kan 
uddeles tl særligt interesserede på Bornholm. 
Har vi overvejet at sæte et link på tl Folkebevægelsen for Asyls fremtdd

Samarbejdet/relatonen tl Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtd  F.f.A.F.) skal 
behandles på Stormødet 30.A.18. Vi har behov for at få aflaret, hvordan vi i BfA forholder
os tl samarbejdet. F.f.A.F. skulle gerne være en landsdækkende organisaton. Mete og 
Arne laver oplæg tl punktet på Stormødets dagsorden.

Quizzen: Kom gerne medrelevante spørgsmål tl quizzen - handle om børnene i Sjælsmark 
og sendes tl Henrik.  NICEFs rapport af 20.3.18 har anbefalinger tl forbedringer i DK. Kan 
evt. være tl inspiraton. Tove sender link tl rapporten tl Bornholmergruppen ved Ole.

Koordinatonsgruppen: På kommende møde er behandles punktet ’Erfaringsopsamling fra 
Sjælsmark’

Generel folder trænger tl revision. Gruppen kommer med forslag tl ændringer, der kan 
behandles på Stormødet 30. maj. De t bud indskrænkes tl to bud, der i nyredigeret 
udgave sendes koordineringsgruppen tl udtalelse før 30. maj.
Forslag tl ændringer i generelle folder bedes sendt tl Henrik inden 16. april.

Trægruppen.
Bodil Nielsen har igen i år doneret træ og lån af trækvogn. Kirsten Suhr står for transport 
af begge dele.  ise tjekker, om donatonen også omfater skilt med indgravering. Hvis nej, 
foreslår gruppen, at BfA dækker den udgif. Vi vil gerne have Henriks små skilte og lete 
sandwichskilte med på turene med træet.

Vi afstår fra at anskafe veste med BfA-logo tl Bornholm i år. Vi har stadig T-shirts.

Aktviteter med træet følger samme koncept som tdligere år. Vi supplerer mærkaterne.
Næste møde i Trægruppen er 30. maj 2018  kl. 10 i Netværkshuset, Gentofe.

Posters   kan anvendes på sandwichene eller hænges op i teltet
Jørn laver forslag tl poster om aldersbestemmelse. Posters med billede fra Sjælsmark vil 
være godt.                             Kan vi anvende Politkens fotosd      Mete undersøger.



Teltevents.
Journalist på Politken Olav Hergel er blevet spurgt. Måske kommer han tl Bornholm, i så 
fald vil han gerne holde oplæg.

BfAs arrangement i Insttur for Menneskeretgheders telt
Psykolog I Røde Kors Solveig Gunnarsdotr holder oplæg.
Josefne Bock fra Alternatvet medvirker.

Gerd spørger Nana, om hun vil sidde og spille udenfor teltet som optakt tl arrangementet.
Kirsten B. kan godt have Nanas harmonika med i bilen frem og tlbage.

Teltgruppen.
Teltet placeres med åbning mod Havnegade. Vi har mulighed for at bruge pladsen foran 
teltet. Der er plads tl to borde  et højt og et lavt), et vist antal stole i eller udenfor teltet. 
Reol tl habengut inde i teltet. Reol 180 90 40 er anskafet. TV apparat er besværligt at 
have med. Vi undlader det.

Teksten fra annoncen kan bruges i uddrag på/i teltet  bannere) tl at skabe blikfang. 

Klapstole tl teltet eferlyses. Kan vi selv tage medd Birgit kan komme med 6, Arne og 
Kirsten kan også medbringe et vist antal. Højtaler fra Sjælsmark + 1 råber medbringes.

 ykkehjulet
skal med. Vibeke tjekker om spørgsmålene stadig er relevante og foretager de nødvendige
tlretninger. Henrik sørger for karameller som præmier.

Events i teltet.
Vi er forpligtet på fre events i teltet. Ole vil gerne være kreatv og ’opfnde’ events. Disse 
skal anmeldes tl arrangørerne senest 2. maj – Send forslag tl Ole senest 1.  maj. 

Man foreslog:
Speakers Corner-talen kan også være en event i teltet med anden overskrif .
Olav Hergel
Håbets Træ synges ud   1 gang)
 ykkehjul og spil
Bedsteforældre fortæller om cases og synger

Henrik medbringer stort skilt  sandwich) tl at stå udenfor teltet med dagsprogrammet på.

Speakers Corner.
Jørn Nerup påtager sig opgaven. Indholdet skal tage udgangspunkt i BfAs overordnede 
tema for 2018.

Evt. Carl Christan må gerne sende BfAs færdige program for Bornholm 2018 tl Eva Singer i
Dansk Flygtningehjælp. 

Gerd: Kvinder i Sort arrangerer demo, når politkerne taler. BfA’ere opfordres tl at deltage
 i sort), når det er muligt.

Ref. KB


