
 
Referat fra mødet i Kongelundsgruppen søndag d. 2.9.2018 hos Torben  

Vi var 7 personer, 6 afbud. 

Jørgen fortalte, at Mahmouds sag har taget en positiv drejning, han har fået bekræftelse 
fra det irakiske sundhedsministerium, at den medicin som han skal have, ikke findes i Irak, 
og de vil muligvis overveje at importere den i 2022, hvis de har midler. 
Brevet er sendt gennem den danske ambassade til udenrigsministeriet. Vi krydser fingre. 
 
Tove læste Jørgens læserbrev fra 5.6. i Politiken op. 
 
Sjælsmark: Sagen om Zora og familie er omtalt i Politiken d. 18.8.  Se vedlagt kopi. 
 
Tove har vedlagt debatindlægget fra Bodil Hindsholm Hansen, som i sin tid var 
initiativtager til Borgere for et anstændigt Danmark. Se vedlagt kopi 
  
Kvindecafeen er flyttet til tirsdag kl. 13-15, da der var udfordringer med de mange børn 
som kom også uden deres mødre. 
Flere grupper prøver at etablere nye aktiviteter til beboerne, de kan kun laves i Røde Kors 
regi. 
 
Tover refererede fra Trambolinhuset. Der er hver 1. lørdag i måneden Kvindecafe. Se 
program for resten af 2018: 
https://static1.squarespace.com/static/5460d2b5e4b085cc73a8aba4/t/5b72ce4a1ae6cfe55
02c7da5/1534250572190/Women%27s+club+program_Fall+2018_final.pdf 
 
Snyk og Jazz Danmark har tilbud om musikundervisning til asylbørn  
se: https://www.snyk.dk/undervisningsprojekt-impro-asylb%C3%B8rn-0 
 
Folkemødet på Bornholm var for dem som deltog en meget god oplevelse. Referat 
kommer fra gruppen senere. 
 
Forslag til stormøde: 
Folkemøde på Møn/Stege. Efterlyses forslag om BfA deltagelse. Gyda vil gerne indsamle 
ideerne. 
Spørgsmål til politikerne om hvad de har forestillinger om de mennesker som er i 
udsendelses centre. 
Da regeringen er i gang med at sanere reglerne, hvad med aller de regler i udlændinge 
spørgsmål. 
  
Demonstration ved Rundetårn 1. onsdag i måneden kl. 16-17 
 

onsdag den 5. september 
onsdag den 3. oktober 
onsdag den 7. november og 

onsdag den 5. december 

https://static1.squarespace.com/static/5460d2b5e4b085cc73a8aba4/t/5b72ce4a1ae6cfe5502c7da5/1534250572190/Women%27s+club+program_Fall+2018_final.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5460d2b5e4b085cc73a8aba4/t/5b72ce4a1ae6cfe5502c7da5/1534250572190/Women%27s+club+program_Fall+2018_final.pdf
https://www.snyk.dk/undervisningsprojekt-impro-asylb%C3%B8rn-0


 
BfA har sendt 500,- DKr  til Benny Andersen Prisen se: http://bennyandersenprisen.dk/ 
 
Næste møder: 
 
7.10. kl. 14-15 hos Birgit og Helge 
4.11. kl. 14-15 hos Ulla F. og Kurt 
 
Med venlig hilsen 
Ilona 

 

http://bennyandersenprisen.dk/

