
REFERAT AF MØDE I KONGELUNDSGRUPPEN   -   Søndag d. 6. okt. 2019 
hos Torben. 
 Vi var 9 fremmødte og behandlede følgende punkter: 
  
SJÆLSMARK 
Else Margrethe, Illona og Alice tager med til "kvindecafe" næste gang, som de har 
gjort flere gange før. – Det er hveranden tirsdag i måneden. Der er som regel flere 
yngre kvinder med børn, der møder op og spiser hvad der er taget med, og herefter 
går igen. De ældre kvinder bliver. Som i Kongelunden går vi derefter  rundt på 
centret for at få fat i dem, der ikke er mødt op. Men ellers er det meget anderledes 
her. Det er svært at få kontakt til kvinderne, svært at kommunikere med dem, helt 
 modsat situationen i Kongelunden, hvor kvindegrupperne fungerede med god 
kommunikation.Som det blev udtrykt, at det her en anderledes svær situation med 
ambivalens i forhold til "hjælpere". 
Vi kom ind på flere eksempler på, hvordan nogle "bedsteforældre" hjælper ved 
f.eks. at stille sommerhus til rådighed for en familie som en lille "ferie" (og søger 
om tilladelse til det) men hvor det kan blive en stor nedtur at komme tilbage til lej-
ren. 
Det glædelige er, at der i befolkningen nu er 47% mod 22% for at man skal gøre 
noget ved Sjælsmark. 
  
I lejeren har man mange eksempler på, at folk forsvinder derfra og dukker op i 
f.eks. Tyskland og Frankrig. 
  
Der vil bliver afholdt BFA-fødselsdagsfest i Sjælsmark 13/10 kl. 14. 
  
BFA-Kongelunden... 
Jørgen foreslog, at man efter stormødet i januar tager Kongelundsgruppens eksi-
stens op til overvejelse. Der er mange andre aktiviteter man har at tage sig af. 
Vi tager situationen op efter Stormødet i januar. Hvad skal vi? Nedlæggelse? Fu-
sion med Sandholm? Enighed om, at vi i Kongelundsgruppen altid har stået for at 
lægge vægten på aktivisme og at vi har opnået en del ved det. Alice siger hun føler 
sig som repræsentant for Kongelundsgruppen på Stormødet. 
  
STORMØDET 25/11 
På vores møde 3/11 skal vi forberede os på Stormødet. 
 Helge har en ide om, at vi kunne lægge vejen forbi Tesfayes ministerium: -Hvor-
når kommer der handling?  Alice er endnu engang vores "delegerede" og det er jo 
skønt! 
  



EVT. 
Else Margrethe anbefaler stærkt en lille bog af Katarina Juselius (prof.emeritus/
dansk-finne) "ØKONOMIEN OG VIRKELIGHEDEN" – et opgør med finanska-
pitalismen, - om kriser og regnemodeller. Den er skrevet fantastisk godt og klart 
"så det hele er til at forstå". (Informations forlag). 
  
NÆSTE MØDE 3/11 ER HOS ELSE MARGRETHE             -          Og  1/12 hos 
Illona. 
  
  
Ref. Ulla F.


