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Vi er her endnu både på Grønttorvet i Odense om lørdagen og andre steder – men 
efterhånden tager vores aktiviteter en anden drejning end i de første år.    Vi er ikke
så mange aktive , og der er grænser for, hvad vi kan gabe over, selv om vi så 
hjertens gerne ville. 

For der er ingen tvivl om, at der er brug for Bedsteforældre for Asyl – også på Fyn. 
Der skal være nogen, der taler børnenes sag.

Derfor – skulle du have lyst til at at være med hos os, er du så meget velkommen! 

Vores møder på Dalum Bibliotek finder sted tre-fire gange om året. Den første time
er er en opdatering om nyheder og omtale af fremtidige aktiviter, mens vi i anden 
time diskuterer en eller to aktuelle artikler, som bliver aftalt og udsendt på 
forhånd. 

Næste møde på Dalum Bibliotek finder sted mandag den 19. november kl. 13-15. 
Alle er velkomne!

Vi holder stadig stille demonstration på Grønttorvet i Odense mellem kl. 10 og 11, 
dog ikke hver lørdag.

Vi har et tæt samarbejde med gruppen Racismefri By, der står for en del 
arrangementer i Odense. Vi var bl.a. inviteret til at deltage i gruppens stand på 
Havnekulturfestivallen i maj.

Vi samarbejder med Venligboerne i Odense og på Fyn.

Et par fynske BfA´ere deltog i Folkemødet på Bornholm.

Lørdag den 1. september deltog vi i Det Fynske Folkemøde med en stand. Vi fik talt
med mange forbipasserende og udleverede mange foldere. 

Lørdag den 6. oktober markerede vi, at det er otte år siden, vi første gang stod på 
Grønttorvet i Odense.

Vi planlægger et debatarrangement i Odense, så snart der bliver udskrevet valg. 
Nærmere derom følger.

På Bedsteforældre for Asyl – Fyns vegne

venlige hilsener, Pia Sigmund


