
      Referat fra mødet i Kongelundsgruppen søndag d. 4. november 2018 

  

I mødet deltog udover gruppens medlemmer etnologistuderende  Marie og 

Bendegúz fra Saxo Institute, KU i anledning af deres projekt  ”A helping Hand”. 

ad 1 Som referent valgtes Gyda 

ad 2  Rundetårnsdemoen d. 7.11. Helge medbragte 550 flyers til demoen. Erfaringer 

fra de tidligere demoer: mange positive kommentarer; nogle har aldrig hørt om 

Sjælsmark; nogle spørger om de kan gøre noget. Vi svarer undertiden til det sidste: 

tænk over hvor I sætter jeres kryds ved valget. Diskussion om der skal ændres i 

flyerens tekst op til valget. Mest stemning for at den skal bibeholdes. 

ad 3. Bornholmermødet og quiss. Det nuværende spørgeskema skal føres up to 

date. Birgit foreslår, at vi på flyeren kan henvise til spørgeskemaet.  Spørgeskemaet 

blev ”udfyldt” og diskuteret under evt. FNs verdensmål skal være overordnet tema 

på Folkemødet på Bornholm, og BfAs events skal derfor have relation dertil. Oversigt 

over Danmarks arbejde med verdensmålene kan ses på 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg 

 ad 4 Næste stormøde d. 12.11. FNs verdensmål skal tages op på stormødet.  

Diskussion om flyerens tekst stadig kun skal handle om børn, eller om skal vi også 

inddrage dem, der er blevet over 18 år.  Andre forslag til ændring af teksten: Ulla: 

”Hvad hvis det var dine børn”, Tove: Hjemløs ”Vi var alle børn”. Almindelig stemning 

for at holde fast i teksten som den er, men Ulla vil tage problemet, om vi også skal 

inddrage dem, der er blevet over 18 år, op på stormødet. Tove fremfører idé om, at 

BfA skal kontakte Politiken med opfordring til at starte en indsamling til 

fritidsaktiviteter til børnene på Sjælsmark på linje med den tidligere indsamling til 

irakerne. Koordinationsgruppen skal stå for henvendelsen. Tove tager det op på 

stormødet.  

ad 5  Krystalnatten. Fredag d. 9. november kl. 17 på Kultorvet. Vigtigt da det 

markerer 80-årsdagen. 

ad 6  Evt. Orientering; Lysgudstjenesten i domkirken afholdes mandag d. 10. 

december kl. 17.                                                                                                                  



Tove: den tvangsudsendte afghanske familie fra Sjælsmark gik under jorden, da de 

kom til Afghanistan.                                                                                                                               

Et par af kvinderne , som vi kendte fra Kongelunden er kommet til Jelling, hvor Tove 

og Gerd har besøgt dem.                                                                                                                          

Vedr. Kærshovedgaard: Der er to frivillige Røde Kors medarbejdere ansat fuldtids. 

Kvindecafeen på Sjælsmark foregår nu hver anden tirsdag fra kl. 15. Planen er at 

lave flere udflugter.                                                                                                                     

Helge vil forære en ladcykel til Sjælsmark.                                                                                                                 

Jørgens læserbrev i Politiken d. 31.10.18 blev læst op.                                                                   

Jørgen foreslår, at vi, når valget nærmer sig, skal demonstrere hver onsdag ved 

Rundetårn. Bred tilslutning til forslaget.                                                                 

Diskussion om hvordan man kunne håndtere socialdemokratiets piece.                                                                                    

Enighed om at vi skal arbejde for at børnene kommer ud af Sjælsmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kommende møder:     

Søndag d. 2. decmber kl. 14 hos Tove  

Søndag d. 6. januar 2019 hos Else Margrethe 

Søndag d. 3. februar 2019 hos Birgit og Helge  

 

. 

 


