
Referat fra møde i Kongelundsgruppen d. 8.1.23. 

På den anden søndag i det nye år var vi 13 som mødtes hos Else 
Margrethe på Frederiksberg. 

Dagsorden. 

Ordstyrer : Helge, referent : Alice. 

1. Brobyggerne v. Ulla 

2. ArbejdskraM v. Jørgen 

3. Cigarkassen v. Jørgen 

4. Eventuelt. 

Brobyggerne, forening skabt af Oslem Cekim,  v. Ulla. 

Københavns Kommune har købt Brobyggernes spil samt 
undervisning i at spille det Ql alle skoler m.m. 

Det koster kun 100 kr at være medlem og dermed støTer vi 
ikke kun det gode iniQaQv, men også at  

Det er nemmere for denne forening at søge om midler Ql 
deres arbejde, fordi antallet af medlemmer 

betyder  alt for Qlskuddet. 

ArbejdskraM v. Jørgen. 

Det er uforståeligt, at regeringen herhjemme endnu ikke kan 
se, at asylansøgerne vil være et plus på det 



Danske arbejdsmarked, men ser vi Ql Tyskland, så glæder 
ledende poliQkere sig over det Qlskud som  

Asylansøgere der er på arbejdsmarkedet. Hvornår sker det 
herhjemme ???? 

Cigarkassen v. Jørgen.  

Vi har penge i kassen og samler troligt flere ind hver gang vi 
mødes. Der blev nævnt flere steder, som vi  

Kunne give nogle af pengene, men der var mest stemning 
for, at vi indQl videre lader dem ligge i kassen. 

Eventuelt. 

Der har været lysgudstjeneste for asylansøgerne i Domkirken 
som vanligt, i år i øsende regnvejr. Der var ikke 

Ret mange Qlstede i år, i modsætning Ql før coronaen. Nogle 
mindre børn gav en del uro, som der ikke blev 

Taget hånd om. Det var synd. 

Der mangler støTe Ql borgerforslaget, kun ca. 6ooo 
underskriMer er der indsamlet, der er langt Ql 50.000. 

Derfor aMalte vi, at vores forårs demo. Ved Rundetårn må 
være en støTe Ql denne indsamling. Derfor vedtog 

Vi, at ansøge om Qlladelse Ql demo. D.30.marts kl.15 -16 
med deTe formål ( bl.a. ) 



Desuden fik vi læst hele borgerforslaget højt og det var rigQg 
godt formuleret og det var Knud Vilby, som havde 

Skrevet det. Det fik nogen Ql at foreslå, at Knud blev 
opfordret Ql at bruge dele af teksten Ql læserbrev, arQkel,  

kommentar m.m. i dagspressen for at fremme 
underskriMindsamlingen. 

Næste møde : 5.feb. hos Ilona på Frederiksberg og 5.marts 
hos Jørgen i Hellerup. 


