Referat af møde i Kongelundsgruppen søndag d. 1. december 2019
Præsenta=onsrunde. Mødet indledtes med en præsenta0onsrunde, da gruppen har fået et nyt medlem
Karin Gooseman.
Ordstyrer: Helge Bønløkke, Referent Gyda Bøge Seibæk
Siden sidst
Meddelelser fra Styregruppen
Alice Gielfeldt : Henrik MoBlau har fået lavet nye badges, så vi behøver ikke også at få lavet nogen. Henrik
har foreslået en pris på 10 kr. pr. badge, men vi vil tage 20 kr. pr. styk. Henrik foreslår, at vi giver overskuddet
0l BfAs Folkemøde på Bornholm, da der mangler penge.
Der er en del BfAere, der ikke er 0lmeldt BfA-nyt. Tilmelding kan ske ved at gå ind på BfAs hjemmeside,
trykke på knappen ”kontakt” i bjælken for oven, og udfylde den røde boks i højre hjørne, hvor der står
”Nyt fra BfA”.
Meddelelser fra Stormødet d. 25. november
Oplæg ved Janne Franck, der fortalte om sine erfaringer som medlem af en gruppe under Venligboerne
startet af Mads Nygaard. De hjælper uledsagede ﬂygtningebørn, bl.a. ved at samle penge ind 0l familiesammenføring og 0l bileBer 0l rejsen. Hendes mand Jørgen Franck, er jurist og tager sager for de uledsagede. Han har fundet mange fejl i sagsbehandlingen og i data fra IOM. Det anbefales at læse Mads Nygaards
og Michael Graversens bog ”De uledsagedes bog”. Overskuddet fra bogen går 0l de uledsagede.
Jørn Nerup havde haU et posi0vt møde med Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Der var interesseret i
at samarbejde om ﬂygtningesitua0onen.
Folkemødet på Bornholm. BfAs deltagelse i Civil0nget blev diskuteret. Henrik MoBlau vil ansøge MR om at
holde vores arrangement i deres MenneskereYghedstelt. På Bornholmergruppens næste møde d. 14. januar, skal det aUales, hvem der skal deltage.
Situa=onen for børnefamilier på Sjælsmark. Helge Bønløkke refererer at børnefamilierne er lovet ud af
Sjælsmark 0l april, men at familier, der har skolesøgende børn, kan blive skoleåret ud.
Demonstra=onen søndag d. 4 ds. ved Rundetårn. Helge Bønløkke NB: Demoen begynder kl. 15.
Næste Kongelundsmøde: Søndag d. 5. januar 2020 kl. 14 hos Helge og Birgit Bønløkke, Øresund Parkvej 2.
4. tv.
Evt. Mandag d. 9. december er der Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke kl. 17.

