Referat af møde i Kongelundsgruppen, 22.11.2020 kl. 14
Ja, det lykkedes minsandten at afholde et møde i vores gruppe, efter Torbens invitation og under
hans diskrete ledelse. - Der var naturligvis ingen dagsorden.
Hurtigt efter kl. 14 var seks personer koblet på: Per, Helge, Birgit, Torben, Karin og undertegnede,
og vist med Ulla L. i baggrunden. Gyda var tæt på at være med, men der var en teknisk detalje.
Faktisk var det hele ret simpelt, - man skulle blot følge Torbens anvisninger i hans mail fra 19.11.
Mødet varede ca. en halv time. I begyndelsen var der et par problemer med lyd mv., men de blev let
klaret.
Derefter drøftede vi nogle aktuelle sager, bl.a. de store børn på Aunstrup, som nu har det ret godt og
frit under Røde Kors, men de mistrives alligevel p.gr.a. afstandene og mangel på håb om fremtiden.
Desuden talte vi om en fin artikel af Jonas Eika i Politiken i dag. - Ham gav vi jo sidste år en bog !
Karin foreslog, at vi brugte nogle af pengene i vores kasse til transport-hjælp for børnene i Aunstrup. Det kunne vi naturligvis ikke beslutte, men vi vil tage det op på næste møde, den 6.12..
Undertegnede Jørgen kunne berette, at Røde Kors’ asylchef, Anne la Cour, nu ville gå ind i Makmouds sag, enten for af virke for, at han kunne få humanitært ophold eller få en plads på en omsorgsafdeling. Han er nu asylansøger på 19. år, 76 år gl. og måske på vej til at blive blind.
Koordinationsgruppen i BfA havde et ønske om at kunne præsentere alle BfA-grupperne på hjemmesiden. Det er jo meget fornuftigt, og Helge accepterede at stå som vores kontaktperson.
Næste møde er søndag den 6. dec. kl. 14. Ligesom denne gang på Google Meet og altså ikke hos
Per og Ulla.
Vejledning om teknikken og det vigtige link kan man finde i Torbens invitation den 19.11..
Hvis man har spørgsmål, kan man evt. ringe til Torben, tlf. 24792143
Jørgen Kirkegaard

