Folkemøde Møn: Referat af møde i Møngruppen d. 12.07.21 i MS’s gård i sol
Til stede: Alice, Helle, Margrethe, Mette, Arne, Kirsten Bitsch og henrik
Uden dette møde var Møn blevet en tynd kop the …
Først et par facts:
Vores telt er kun 3 x 6 m! Vores placering skulle være oplyst 1. Juli - henrik rykker
Deadline for at få events med i programavis er 15. juli!
Send til Mette eller henrik - eller send selv til FMM, se adresse på folkemoedemoen.dk
Else Lidegaard skriver: ”mine sønner hævder at BfA faktisk betyder noget for hele folkestemningen.”
Vi besluttede:
Vi kan risikere, at komme langt fra Torvet, hvor de politiske partier står.
Så Håbets Træ vil skabe opmærksomhed, når vi går rundt med det. Lise bedes kontakte planteskolen om et
træ, nu vil vi gerne betale for det – det behøver ikke være helt så stort (dyrt). Henrik finder legevognen. Helle
opdaterer lapperne, der kan hænges på træet. Da der skal deles flyers ud og gerne engagere folk i quizzen, skal
vognen være velbemandet og ofte ud.
Følgende har meldt sig: Kirsten B., Alice, Arne og Helle. Der skal være mindst 2, helst 4 til - Hvem vil?
Arne kontakter
A. Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder om hun vil være oplægsholder i et debattelt med
udgangspunkt i den tabte sag om 3 års ventetid for familiesammenføring. Desuden om, hvordan
Udlændingeloven er blevet strammet i løbet af de sidste 10 år.
B. Repræsentanter for Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og de Radikales ungdomsafdelinger for en
debat, hvor de kan redegøre for deres holdning til den stramme udlændingepolitik.
Ruben Engelhardt, der spiller og synger i Avnstrup, inviteres til lørdag at underholde. Mette.
En praktikant fra flygtningebørn.dk vil undersøge om de kan holde en event i vores telt
Teltets vægge dækkes med blåt stof, som vi gjorde det på Bornholm.
Nina og henrik laver plancher/poster til ophæng på teltvægge.
Gerd og Nina laver quiz. Send gerne din gode idé til et spørgsmål. 4 rigtig gode er faktisk nok.
Eventgruppen laver mindst 2 gange såvel fredag som lørdag eventen ”Invandrere og os andre”
Margrethe leverer materiale til ophæng til Nina/henrik.
Når man går ud rundt for at uddele flyers, kan man bære plakat som rygsæk. Tekst v. Nina/henrik.
Hvem vil kontakte en relevant markant politiker med spørgsmålet: ” Har du mod på at besøge BfA i et kvarter?”
Der trykkes ca. 2000 flyere, se vedhæftede begyndelse. Da det 9. krav ikke er godkendt på stormøde
genoptrykkes folderen ikke. Restoplaget er jo ikke forældet, men blot historisk og kan gives til dem, der vide
mere om os.
Næste møde d. 3. august kl. 13 - Mødested følger – helst Netværkshuset

ref. henrik/Margrethe

