
Referat af Kongelundsgruppens møde d. 1.9.2019 
 
Vi var 10 personer 
 
1) Siden sidst 
Beretninger fra Folkemødet på Bornholm. Alle var enig om at BfA har markeret sig godt. 
Ulla L. blev interviewet i Radio 24/7. 
Krølle Bølle teatrets optræden kan ses på BfAs hjemmeside og på www.defemten.dk 
Quizzen blev godt modtaget og besvaret af mange. Ulla L. har foreslået,  
at Nl næste år laves en "posiNv udgave", fx. med tal om hvor mange  
flygtninge er kommet i arbejde, hvor mange børn har gået i skole osv. 
 
2) Nyt fra stormødet 
Vi fra Kongelundsgruppen vil gerne sige tak Nl Alice G. for at hun fortsat påtager sig opgaven og skriver refe-
rater. Referatet kommer snart. 
Viceborgmesteren fra Lyngby-Tårbæk har Nlbudt, at han vil hjælpe BfA, med kontakt Nl ministeren. 
Interview med børnene på Sjælsmark er samlet, nu går overvejelserne ud på, hvordan de kan offentliggøres. 
Man vil arbejde på, at børnene kommer fra Kriminalforsorgen over Nl Røde Kors. 
Der er lidt "forvirring" om definiNonen om Kvoteflygtning, FN-flygtning derfor er det nedsat en gruppe. 
Oplæg fra Gerd G. om vigNgheden af rollen som bisidder, det kan fungere som en slags "kontrol". 
 
3) Kongelundsgruppens fremNd 
Vi blev enige om, at vi mødes første søndag i måneden, som hidNl. 
 
4) FremNdige akNviteter 
Tove K. har foreslået, at vi fortsæ_er med vores månedlige demonstraNoner ved Rundetårnet. Det bliver 
første onsdag e`er første søndag. den 9.10., 6.11., 4.12. 2019 kl. 16-17 
Vi vil også prøve at lave gode akNviteter Nl børnene på Sjælsmark.  
Udflugter Nl skoven. 
Den 17.9. er planer om udflugt med de ældre. 
 
5) Eventuelt 
Der var en akNon Luk Ellebæk ved Sandholm.  
h_ps://www.dukop.dk/events/8100?locale=en 
BfA har udgivet bogen: Iraker i Danmark : en beretning i anledning af 10-året for at irakerne søgte Nlflugt i 
Brorsons Kirke ... 
 
Jørgen K. har foræret os et eksemplar af sin bog: En verden i krise - løsninger og perspekNver. Tak 
 
6) Næste møde 
Næste møde hos Torben d. 6.10. kl. 14 
 
Håber at jeg har husket alt hvad vi har talt om, re_elser, kommentarer  
er velkomne. 
 
Med venlig hilsen 
Ilona
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