Kongelunden referat 5-1-2020
Vi var 13 kongelundsbedster omkring det hyggelige bord hos Birgit og Helge.
Sjælsmark og Aunstrup. Vi snakkede om hvilken forskel det vil gøre for Sjælsmark børnefamilierne
når de fra april 2020 får mulighed for at flytte til Aunstrup, hvor der ikke er hegn omkring husene,
hvor de vil kunne lave deres egen mad og hvor centret vil blive drevet af Røde Kors og ikke som i
Sjælsmark af Kriminalforsorgen/fængselsvæsenet. Endnu ved vi ikke meget om hvordan det praktisk kommer til at foregå og det er formentlig heller ikke besluttet endnu.
Folkemøde. Vi talte om mulige temaer for indsatsen dér: At det faktisk er en berigelse for Danmark at flygtninge vælger at komme hertil. At der er en quiz (som vi tidligere har talt om skulle
have overvægten på positive ting). At Børnekonventionen skal indarbejdes i den danske lovgivning (så vidt referenten har forstået har Danmark tilsluttet sig den og er sådan set bundet af den,
men problemet er at der er meget langt fra daglig retslig praksis til konventionens bogstav og
ånd).
Spil om mellemmenneskelige relationer, udgivet af Foreningen Brobyggerne: Som forestået af Ulla
besluttede vi at indkøbe spillet, afprøve det ved mødet hos Ulla og Per søndag den anden marts
og evt. også bruge det på Folkemødet. Udgiften til spillet er 309 kr. har Ulla efterfølgende oplyst.
Penge. I vores cigarkasse har vi et mindre beløb (godt 3000 kr.), som er resterne af blomsterpengene efter Jørgen Gimbels bisættelse og som Ingeborg Gimbel donerede til kongelundsgruppen.
Vi overvejede at give disse penge til financieringen af Folkemødedeltagelsen, men besluttede at
beholde dem til mindre udgifter, evt. ved udflugter for asylsøgere o.l. eller til udgifter som ovennævnte spilindkøb, da de alligevel ville være et lille beløb i forhold til Folkemødedeltagelsens budget.
Demonstrationer. Vi besluttede at sætte de månedlige demonstrationer på pause indtil Sjælsmarks børnefamilier er flyttet og vi har se hvordan det går og hvilke problemer, der evt. er. Vi vil så
også kunne rette løbesedlernes indhold til i forhold hertil.
Hvilke aktiviteter nytter? Det havde vi en snak om og konklusionen blev i referentens ører at ALT
nytter. Det svære er vel bare at konstatere en direkte årsagssammenhæng mellem f.eks. en løbeseddel eller en snak og f.eks. en flyttet stemme ved valget.
Møder. Vi besluttede at fortsætte med at mødes første søndag i hver måned, hvor vi vil snakke om
aktuelle ting og også være baggrundsgruppe for de af os der er med i arbejdet med Folkemødedeltagelsen.
Søndag den 2-2 mødes vi hos Gyda (Krogvej 48 i Virum).
Søndag den 1-3 mødes vi hos Ulla og Per.
Referent: Torben.

