
Referat af skærmmøde i BfA-kongelundsgruppen 3-1-2021 kl. 14


Vi var 7 deltagere på 5 computere. 


Vi snakkede om det netop udsendte referat fra Avnstrup og glædede os over at de indsamlede 
transportpenge (herunder vores bidrag fra cigarkassen) synes at gøre god gavn. 


Det netop udsendte høringssvar fra BfA til forslag til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt 
ophold talte vi osse om og besluttede at opfordre til at der ud fra høringssvaret laves et åbent 
brev til folketingets medlemmer.


Vi diskuterede bredt den aktuelle politiske situation, de begivenheder der har fundet sted og de 
indlæg i pressen, som de har givet anledning til. 


Det blev oplyst at Trampolinhuset er lukket pr. 1-1-2021.


Børnene i lejrene i Syrien var der desværre ikke noget nyt omkring, men vi håber at presset på re-
geringen for at gøre noget øges i takt med at andre lande tager deres børn hjem. I den forbindelse 
er det måske værd at tænke over hvordan vi danskere behandlede de tyske flygtninge lige efter 
besættelsens ophør i 1945. Thomas Harder har skrevet en god bog om dette: “De uønskede”. 
Torben havde et avisudklip fra 40’erne hvor det refereredes med navns nævnelse at 3 mænd af 
landsretten var blevet idømt bødestraf og hæftestraf for at have og forsøge at få kontakt tyske 
flygtninge. (80 kr. i bøde for at invitere en flygtning på kaffe, 100 kr. for at snakke med 2 flygtninge 
og 10 dages hæfte for at møde op (og ikke opnå kontakt) hvor en flygtning boede. Disse mænd 
betegnedes som “fraternisører”.)


Vi snakkede osse lidt om hvad rejseaktivitet betyder for forståelsen mellem forskellige mennesker 
og hvad det kunne komme til at betyde på sigt at det p.t. ikke er muligt at rejse. 


Der blev udtrykt glæde over at kunne mødes på skærmene, så længe corona-situationen er som 
den er. Næste møde - osse på skærmene - bliver søndag den 7-2-2021 kl. 14. Ulla Liberg modta-
ger punkter til dagsordenen.


Referent: Torben.



