
Fra mødet i Kongelundsgruppen søndag den 5. maj  

Vi var 13, som mødtes hos Ilona. 

1. Ak9viteter/meddelelser 
Invita6on 6l forevisning af Anja Dalhoffs film Limbo i Cinemateket 15.5. kl. 17, hvor BfA har fået 
6lbudt 30 fribilleHer, se vedhI. fil. 

Om BfA’s annonce i JyllandsPosten og i MetroXpress (og hvis I ikke fandt en MetroXpress i tors-
dags, var et foto af annoncesiden vedhæIet Ilonas invita6on 6l søndagsmødet):  
Vi var enige om, at det var en markant annonceside med kort og klar tekst – og fint, par6erne er 
nævnt. 

2. Demonstra9oner: Nu er valget så blevet udskrevet i dag, dvs. at vi begynder på ugentlige ons-
dagsdemonstra9oner allerede i morgen onsdag den 8. maj 
Vi har ikke kunnet få 6lladelse 6l at stå ved Rundetårn hver onsdag, så listen over steder ser sådan 
ud: 

8. maj Nytorv 
15. maj Nytorv 
22. maj Gl. Torv 
29. maj Rundetårn 

5. juni, dvs. på selve valgdagen + 12. juni har vi også 6lladelse 6l at stå ved Rundetårn. Vi kan aIale 
på næste søndagsmøde – den 2. juni – om vi s6ller op 5. juni, og om vi fortsæHer eIer valget. 

Tidspunktet er hver gang fra 16 – 17. Og løbesedlen bliver nu valgudgaven af vores korte tekst, 
hvor vi har fået 2.500 trykt og finansieret af BfA.  
En valgflyer med længere tekst findes trykt i 5.000 ex, så det er bare med at komme i gang med at 
dele ud!  Her6l kommer en flersidet flyer med generel tekst om BfA beregnet bl.a. 6l uddeling på 
Folkemødet. 

3. BfA på Folkemødet 
Vi gennemgik programmet med arrangementerne i BfA’s telt, så spændende. Så snart de sidste 
6dspunkter ligger fast, rundsender vi program - måske kan det 6lmed give lyst 6l at komme 6l Al-
linge og være med en enkelt dag! 

4. Stormøde 9rsdag den 14. maj kl. 11 – 14:30 i Netværkshuset, Ericavej 149 i GentoUe 
Vi gennemgik dagsordenen og har flg. kommentarer med fra Kongelundsgruppen: 
Til pkt 2e Annoncering i Ældresagen i forbindelse med valget: lige netop i forbindelse med Ældresa-
gen bør en annonce indeholde noget om behovet for ”nydanskere” inden for s6llinger i ældre- og 
sundhedssektoren! For hvor var vi uden de mange, som er ansat der? Og alle beregninger viser, at 
frem6dens personalebehov s6ger, der bliver brug for endnu flere ”varme hænder”. 



Pkt 10. Nyt fra grupperne: Det skal understreges, hvor meningsfuldt det er for dem, som ikke har 
mulighed for at være så ak6ve, at vi holder vores Kongelundsmøder. Og vores onsdagsdemoer skal 
endelig også nævnes. 

5. Eventuelt. 
Gruppen donerede kr. 400,- (fra cigarkassen) og skrev navne på et kort 6l en ung kvinde fra Af-
ghanistan, som vi kender fra Kongelunden, og som skal konfirmeres den 19. maj. Hun har med sin 
mor nu været o. 10 år i asylsystemet. 

Jørgen Kierkegaard oplæste læserbrev fra Poli6ken 12.4.af Finn Parbst, med i BfA, som fortæller 
om demonstra6onerne ved Sjælsmark, men som ikke har fået øje på onsdagsdemonstra6onerne. 
Vi går dog ikke videre med korrigerende læserbrev! 

Gyda fortalte om demonstra6onen ”Luk Ellebæk” med omkring 300 unge, hvor poli6et stod tæt 
med hunde og knipler – og også bankede løs på folk, som lå ned. Alligevel var de unge fine 6l at 
forsøge at pacificere poli6et, de sluHede 6lmed med at sæHe sig og synge ”medita6vt” med poli6 
og hunde i ring omkring gruppen. 

Birgit og Helge spørger om navn på den, som har eIerlyst sportstøj og håndklæder, spørger videre 
på stormødet, hvis ingen melder sig forinden! 

6. Næste møde 
Søndag den 2. juni kl. 14 hos Birgit og Helge Bønløkke, nærmere følger. 
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