
      Folkemøde Møn 19.-20. aug. 2022 

       Referat af  2. møde 21.03.22 i Netværkshuset

Fraværende: Kirsten Suhr

Ordstyrer: Gerd                               Referent: Margrethe

Ole Bergmann er død d. 16.3. Vi holdt et minuts stilhed. Ole ydede i mange år en kæmpestor 
indsats for BfA. Bisættelse mandag d. 28.3. i kapellet på Skansevej 113  i Hillerød kl 14. Enhver 
reagerer, som man har lyst og tilknytning til Ole.

Godkendelse af dagsorden – ændringer, tilføjelser?

1) Deltagerlisten sendt ud den 20. marts.  Rettelser sendes til Henrik
2) Overordnede tovholdere for gruppen: Jørn og Arne
3) Økonomi – tovholder Henrik. I Stormødets bevilling er der stadig plads til gode idéer.
4) Debatter i stort telt. Henrik har booket tid til et om fredagen for unge og et om lørdagen. 

Et tredje kan bookes ved behov, hvis Syriensgruppen vil.

Emner: 
Ungdomsmøde. Tovholder Margrethe og Kirsten S. Skolegruppen har holdt møde og foreslår 
Nyborg Gymnasiums rektor, der netop har fået Menneskerettighedsprisen, som oplægsholder. 
Vi beder om en lidt personlig vinkel på et foredrag om flygtninges menneskerettigheder og hans 
kommentar til korte klip af filmen ”Flugt”. Forslag til en titel: ”At kæmpe mod en håbløs lov” – 
eller: ”Min kamp for mine elever”. Den nye særlov for ukrainerne ses på en gang som en sprække i 
panseret imod flygtninge, som vi bør udnytte og samtidig som ren racisme, idet den jo netop ikke 
gælde for andre flygtninge.                                      Et andet forslag var Johanne Schmidt Nielsen.
Der skal være tid til spørgsmål. 

150 1.g elever kommer i teltet, som vi naturligvis ikke kan reservere, men de må komme i god tid, 
så der er en plads til dem. 150 er det antal, der kan være derinde.

Vigtigt at slutte timen med et håb, at det kan nytte noget, og at man skal kæmpe for sine 
rettigheder.

Folkemøde Møn angiver, at deres mening med ungeformiddagen fredag er spørgsmål om 
Udkantsdanmark og problemer med at leve der – det kan vi sagtens bruge i forb. med flygtninge.

Efterskoleelever skal have eget arrangement og forslag.

Voksenarrangement i store telt om lørdagen: Hjarn Borberg: Nydansk – er nydanskere og danskere 
virkelig så forskellige, evt. koblet til borgmesteren fra Sønderborg (det skal bemærkes, at dette var 
tænkt som et arrangement i andet regi end Møn Folkemøde, men det kunne måske alligevel 
bruges).- Endelig er der naturligvis den klassiske indfaldsvinkel om udrejsecentrene.

Evt. Yderligere en debat med Repatriate the Children? Tovholder Mette. Henrik kontakter Mette.

5. Events ved vores telt. Tovholder fredag Gerd. Tovholder lørdag er Bente Rich
-  Orientering til unge om asyl osv. quiz evt. med spørgsmål fra Borbergs bog om Nydansk. 
-  Lykkehjul, som måske gemmer sig i kælderen hos MS. Tovholder ?
-  Pia Q kender muligvis nogle lidt yngre rappere, måske kunne vi endda få Per Vers ;-)
-  Ingeborg foreslog noget lignende som i Trampolinhuset: Stikord til rappere, der kan udvikle deres
rap over disse.
-  Nogle unge, der kan fortælle: Avnstrup/Assisi drengene – tovholdere er Avnstrupgruppen
-  Workshop med særlig fokus på de unge m udgangspunkt i teltet(?)



-  Sang og musik ved teltet lørdag ved Ruben (aftale med ham ved næste møde på Avnstrup på 
søndag)
-  Håbets træ: Et hjertetræ, en vogn og den blå kuffert: Nye sedler. Tovholder Lilian og Finn. 
-  Rapper fra lokale ungdomsinstitutioner?
-  Underholdning: a la Mette Dreier: ”Åben båd i Middelhavet”. ”Tænk, om man var ukrainer?” 
-  Masker med tekst, der læses op (Skolegruppen bliver nu omdøbt til skole-og -teatergruppen og 
   udvidet med Alice).
-  Roald Als kunne måske tænkes at ville skænke os en tegning, der kunne blæses op til
   udsmykning. (Han bor på Falster)
-   ?
6.  Materialer
-    Quiz: Nina og Gerd
-    Flyer: Input sendes senest d. 1.8. til Henrik, der skriver og får trykt.
-    200 badges til gratis uddeling. Henrik bestiller.
-    ?
7.  Presseansvarlige:  Jørn og Arne

8.  Indretning af telt som sidste år. Telt 3 x 9 m  betyder, at vi har lidt bedre plads til os selv, og at 
der kan opstilles ca. 30 stole . Vagtskema mm udskydes. Ikke alle, der har meldt sig til torsdag 
behøves, 5-6 er nok.

Blåt BfA-banner fra Kongelunden vil Ulla få med.

Vores hvide T shirts kunne få en bagside med BfA og logo. Medbring blusen til næste møde. Lise 
kontakt til et firma. Hun tager bluserne med. Men vi mangler nogle, som firmaet måske også kunne
klare.

9. Næste møde: Mandag 9.5. kl 10.30 i Netværkshuset.

Holdning: Vigtigt at komme med positive budskaber. Men på den anden side er der jo 
ukraineflygtninge og hjælpen til dem, der betales af Danmarks Ulandsbistand, og så alle de andre …

Vigtigt med ros til alle, der har gjort noget for flygtninge, skab sympati for vores sag, der er måske 
et momentum lige nu, en slags bro?

Evt. Synlighed – hvordan? Vi bor i en gård med port ud til gaden. Kun politiske partier er 
umiddelbart synlige. Hvad gør vi? Blusen, en kurv med vores logo, Håbets Træ, optræden med 
masker på – en slags gadeteater, hvor vi bevæger os fremad – gode ideer efterlyses. 
Evt må nogle besøge Stege og undersøge, hvor slemt det er.


