REFERAT FRA KONGELUNDSGRUPPENS MØDE D. 6.JAN. 2019.
Der var 15 til stede denne søndag hos Else Margrete.
DAGSORDEN.
1. Penge retur. Vi lånte på et tidspunkt penge til en pige Sara, som betingelse for, at hun kunne få
lov til at gå på en folkeskole i Jelling. Det var Nina som havde kontakt med familien og som
formidlede kontakt. Nu har vi fået pengene tilbage, Sara har "presset" skoleinspektøren til det. Sej
pige. Men hun har det ikke godt. Nina bad om gode ideer til, hvordan hun kan formidle hjælp, der
kom følgende forslag : Kontakt moderen, klasselæreren på skole og Røde Kors evt. også
Asylforum.
2. Bornholm. Der er møde om Folkemødet d. 10.jan. kl. 10.30 i Netværkshuset, Ericavej 149. Hvor
der skal lægges planer for aktiviteterne i år. Vi er blevet opfordret til at komme med ideer. Det er
FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling 2016 - 2030 som danner hovedoverskriften for
Folkemødet, Tove, Ulla L. og Gerd foreslog at se på følgende tre af målene, som er aktuelle for
Danmark og BfA : 1. Afskaffelse af fattigdom, 3. Sundhed og trivsel og 16. Fred, retfærdighed og
stærke institutioner. Desuden kom der forslag til hvem der kunne være gode at invitere til at
komme med inspiration og oplæg hos BfA på Bornholm, følgende navne blev nævnt : Knud Vilby,
Rasmus Keldal ( Børns vilkår ) og Knud Lau Lindholm.
3. Julemændene på Sjælsmark. Tove fortalte morsomt og rørende om, hvordan det havde været
at være julemand i en julemands - event på Sjælsmark til glæde for alle børnene, som var
arrangeret af "De femten," som er en gruppe unge teaterfolk, der laver aktioner m.m.m. med
socialt sigte og indhold. Eventen blev gennemført uden problemer, selv om der var både klatring
over hegnet og andre "uregelmæssigheder" og alle børnene fik en julegave og andre gode sager.
"De femten" tilbyder sig til andre aktioner, det samme gør Peter Larsen. Desuden inviteres BfA til
Minoriteterbes grundlovsdag af Britte Lillesø ( Christianias Kulturforening ). Der ligger video om
eventen på You tube, søg "Børn og Sjælsmark", Politiken havde en stor artikel, se evt. også
diskussion på DR Deadline lørdag d. 5.1.19. Desuden er "Ombudsmandens rapport om
Sjælsmarks børn" værd at læse, se hvor den og andet findes nederst i referatet.
4. Demo´er i foråret ved Rundetårn. Tove har søgt om tilladelser på følgende datoer, som alle er
den første onsdag i måneden : 6.feb, 3.mar, 3.apr, 1.maj. Desuden blev det aftalt, at når der bliver
udskrevet valg vil vi lave demo hver onsdag i de tre uger, der går fra valget er udskrevet og indtil
valgdagen, hvis vi får tilladelse. Der er lavet lidt om på løbesedlernes udformning, men overskriften
er stadigvæk den samme : " Danmark gør børn fortræd. " Når der skal laves en bornholmerpjece
vil det være en god ide, at alle vores arrangementer står på bagsiden.
Næste kongelundsmøde er d. 3.februar kl. 14 hos Helge og Birgit.

Ombudsmandens redegørelse ”Børns forhold i Udrejsecenter Sjælsmark” fra 20. december 2018
findes p
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/boern_i_udrejsecenter_sjaelsmark/redegoerelse/
Regeringens handlingsplan for FN’s Verdensmål findes på

file:///C:/Users/Tove/Downloads/
150517%20Handlingsplan%20for%20FN%20Verdensmlene_TRYK_NY.pdf
Videoen fra Sjælsmark ”om broccoli og kartofler”, se https://www.youtube.com/watch?
v=_5dAiEY-9xs

