Referat fra Kongelunden søndag den 7. maj
Vi var 8 incl. Mahmoud, som kom med banneret og fortalte sidste nyt fra centret. Han
skal flytte til Dianalund, godt det ikke er Jylland. En del på centret er allerede flyttet i
sidste uge, og inden udgangen af juni er alle flyttet. Skolebørnsfamilierne får lov til at
blive, til børnenes skoleår er slut. Åbenbart ingen skal til Kærsågård.
De af os, der var med sidse søndag til "farveldagen" i Kongelunden, var enige om, at
det var en god eftermiddag. Tove havde talt med en af arrangørerne efter, som var
glad for, at en del bedsteforældre var med.
Et vigtigt punkt på dagsordenen var vores fremtid som gruppe.
Uden flygtninge fandt vi det meningsløst at mødes ved Kongelunden, men vil gerne
bevare gruppen.
Der var forslag fra Ulla L. om, at vi mødes den første søndag i måneden kl. 14 til 15
på skift hos de medlemmer af Kongelunden, som tilbyder det. Vi er sjældent mere
end 10.
Der skal kun serveres the, kaffe og en småkage. Man behøver ikke at melde til og fra
anderledes, end vi plejer. I referatet vil det fremgå, hvor næste møde er. Her vil
referat fra stormøde og andre aktiviteter blive refereret og nye aktiviteter planlagt.
Hvis man ikke kan, men har noget, der skal meddeles eller diskuteres kan det mailes
til den, det er hos. Nu prøver vi dette efter sommerferien og ser, om det fungerer.
Der blev lagt følgende plan:
Juni: Den 11.6. Kl. 14 Næste søndag bliver også i Kongelunden, dog ikke i Pinsen,
men søndagen efter (forslag fra Hanne Molin)
Så springer vi juli over.
August: Den 6.8. Vi mødes hos Tove Krag, Herman Triers Plads 7,5, 1631 (3 min. fra
Forum metrostation, idet HTP er den lille grønne plads, som ligger over for indgangen til koncertsalen i det gamle
radiohus) Mail:

tovekrag@outlook.dk

September: Den 3.9. Hos Per og Ulla Liberg, Berggreensgade 54, 2100 (tæt ved
Svanemøllen station ) Tlf. 60558060
Mail: ullaliberg@gmail.com
Referent Ulla Liberg

