Referat fra mødet i Kongelundsgruppen, søndag d. 3. juni 2018 hos Birgit og Helge.

l. Overvejelser om Kongelundsgruppens fremtid.
Vi foretog en runde, hvor forskellige opfattelser kom frem, de fleste positive, og vi besluttede at
fortsætte vores arbejde foreløbig indtil næste valg. Derefter tager vi situationen op til overvejelse.
2. Fremtidige aktiviteter
Der var tilfredshed med, at vi gjorde en aktiv indsats med vores 1.-onsdags-demo’er. En dråbe i
havet, men havet består af dråber. Tove vil reservere pladsen ved Rundetårn 5.9, 3.10, 7.11 og 5.12.
(skriv datoerne i kalenderen?). I juli og august holder vi ferie.
NB: Demo i morgen, 6.6. kl. 16
En enkelt vild ide blev luftet. Der er blevet arbejdet lidt videre med den i et læserbrev i Pol. 5.6….
3. Diverse nyt, bl.a. fra seneste stormøde
Vi var blevet tilbudt en ny 4-sides flyer beregnet til Folkemødet, men der var enighed om, at vi
hellere ville fortsætte med vores enkle flyer. Helge har trykt et passende oplag
BfA har penge i kassen, - dog ikke så mange.
Refugees Welcome har nu rådgivning både i Sandholm, mandage, og i Trampolinhuset, tirsdage.
Ninas brev om vanskelige tandproblemer for en asylansøger blev drøftet. Flere mente, at tandlægen
måske havde ansøgt om en for dyr løsning, - man kunne overveje at ansøge om en billigere løsning,
evt. en protese. Tove vil undersøge mulighederne nærmere på klinikken i Reventlowsgade.
Makmoud, som deltog i mødet, berettede om sin farveløse hverdag i Ranum. Det er en ørken.
Han cykler en del i omegnen. På centeret er der åbningstid på kontoret i 1½ time dagligt for de ca.
300 beboere. Vesthimmerlands kommune (v) ved, hvordan man skal spare.
Næste møde er søndag den 2. september kl. 14 hos Torben.
20 juni er det FN’s Verdensflygtningedag. På denne dag har Folkebevægelsen for Asylbørn
demonstration på Sct. Hans torv kl. 17-19.
Referent: Jørgen

