
Referat af møde i Møn-gruppen d.8.8.2022

Antal deltagere 10 og afbud fra næsten lige så mange.

Ordstyrer Jørn      Referent Ulla L.
Vi var enige om, at det var nødvendigt med en opsamling i dag af løse ender. 
Dette referat er en opsamling af disse.
Fredag starter vi kl. 9 til ca. kl. 15 - Lørdag  start kl. 10 til ca.  kl. 17
Åbning af teltet fredag kl 8.30 at Arne, Kirsten, Vibeke og Jørn
4. Praktiske spørgsmål:
- Det blå stof fra sidste år, bliver hængt op torsdag til diverse opslag.
- Flyers: antal skal være 1000 -1500 bestilles og hentes af Henrik. 
Er der Quiz tilovers, kan de bruges bagefter i egne forsamlinger.
- Posters. Vibeke og Jørn har en plakat fra Flugtmuseet. 
Henrik kontakter Nina om flere muligheder.
5. Orientering fra grupperne
Debatmøder: Et fredag og to lørdag mere udførligt program på flyer, som uddeles
Jørn orienterede om debatmødet i teltet Livet lørdag kl. 10, som har været med 
visse forhindringer for ham og Arne:
Tidl. højskoleforstander/Phd Hans Lasse Ok
Erhvervsmand er blevet Adm. direktør Jacob Møller
Viborgbiskop har meldt afbud. Jørn overtager med et kort oplæg ud fra artikel i JP 
" Vi har brug for dem"      -   Derfor bliver Arne mødeleder.
Debatmøde i teltet Livet lørdag kl. 14. Hvordan går det de danske børn i syriske 
fangelejre- alle børn har rettigheder. Mette R kommer ikke og har aftalt med Lillian, 
at hun byder velkommen på Bfa's vegne    -   Knud Vilby er ordstyrer.
Deltagere: Natasha Mikkelsen Jordemoder/journalist, Advokat Knud Foldschack, 
Advokat Louise Holck      
Debatmøde i teltet Diversen fredag kl. 11. Gør det noget at jeg kalder dig perker?
studerende Hana al Mousawi og Journalist Knud Vilby
6. Status på arrangementer i/ved teltet
Håbets træ synges ud kl 10 fredag.
Drama Kl. 11.30 og 13 Et græsk kor agtigt i sorte kapper med hvide masker på pind 
går rundt og har digt (digte), der læses højt på optager og de enkelte siger en enkelt 
sætning. Måske problem med antallet deltagere om lørdagen.
Ialt tilmeldt 12 til lørdagen.
Lørdag kl. 12 og kl. 15 Rubens ballader  -  måske lidt mere.
7. Effekter mv.
A. Flyers er ikke kun ved teltet, men også rundt med håbets træ og andre af os, som 
går rundt i området. De kan gå til teltet og få svar på spørgsmålene. Fredag er Per i 
teltet og lørdag Britta
B. Quiz Kommer bag på flyers, hvor der også er plads til henvisning til vores 
hjemmeside mv.
C Håbets træ. Træet bliver leveret til teltet torsdag eftermiddag af planteskole . Nye 
vedhæng er lavet og nogle gl. bruges også. De er i den blå kuffert på vognen



Overrækkelse.Der er aftaltmed Borgmesteren om afleveringen til ham. Lillian holder
kort tale og overrækker det samt skilt til træet. Hun nævner træet fra sidste år, og hvor
det står. Bedste tidspunkt efter hans deltagelse i politikerdebat lørdagfærdig kl. ca.
15.30
D. Lykkehjulet Forberedelse er i gang. Kirsten S. Husk karameller også til quizzen
E. Rappere. Svært når de ikke har en scene. Kommer evt. spontant. Stiller gerne op 
en anden gang til demonstration med scene
F. Bluserne bliver indleveret til tryk i denne uge og Lise tager dem med til Møn

Evt. Lise køber vin til (ca. 150 kr.) deltagere udefra  i alt 7 personer
Torsdag kl. 15 Mødes de der har meldt sig til at indrette teltet. Kirsten S kommer i sit
Rugbrød og har borde, hylder mv. Med Stole lejet dernede.
Lørdag nedpakning af materialer fra kl. 17. 
Spise sammen ligesom sidste år for dem, der er har lyst.
Bestilles bord af Finn til ca. 15 personer samme sted. Giv besked fredag dernede om 
du vil med.
Vedhæftet er Gerds plan med navne på fra i dag.
Vibeke laver plan, som man kan skrives sig på dernede fredag til resten af fredagen 
incl. Håbets træ og lørdagen.
Følgende har i dag meldt sig til at åbne teltet kl. 10 lørdag: Pia, Finn, Britta, 
Lillian
-----------------------------------------
Referat af møde om Møn Folkemøde tirsdag d. 14.6.2022
Til stede efterhånden mindst 13 personer.

Ad 1. Arne blev valgt som ordstyrer     ad 2. Margrethe blev valgt som referent
ad 3. Henrik har givet et udkast til teksten til aviser, Facebook mm, som sendes til 
Louise, FMM. Margrethe og Henrik bliver enige om teksten – se udsendelse specifikt 
om dette

ad 4. Debatter i stort telt:Skolegruppen har en debat mellem Knud Vilby og Hana al-
Mousawi samt en repræsentant for Kulturmødeambassadørerne kl 11-11.50 i stort telt:
Gør det noget, jeg kalder dig perker?
Hvad vil det sige at være flygtning i DK eller efterkommer efter flygtninge? 
Dels en introduktion til flygtninge og etniske nydanskeres historier, dels nogle helt 
konkrete historier fra en irakisk pige og desuden et medlem af 
Kulturmødeambassadørerne i et interview med Knud Vilby

Lørdagsdebatten kl. 10-10.50: 
Danmark kan integrere flygtninge – og har brug for at gøre det
Indholdsbeskrivelse:
“Integration i Danmark er en bragende succes - trods politiske benspænd”
“Danmark har brug for arbejdskraft - skørt ikke at bruge den, der er her”
“Dansk flygtninge- og udlændingepolitik - et moralsk dilemma”
Deltagere i debatten er Hans Lassen, Peter Rosenkrands, Henrik Stubkjær og 
moderator Jørn Nerup



Lørdagsdebatten om Børnekonventionen kl 14-14.50: Alle børn har RETTIGHEDER
Advokat Knud Foldschak, Natascha Mikkelsen, Direktør Louise Holck, moderatorer 
Knud Vilby og Mette Roerup.

Ad 5. Events ved vores telt: Fredag: Tovholder Gerd (med hjælp fra Bente 
Rich)Lørdag: Tovholder Vibeke Nerup (med hjælp fra alle)
Gerd laver et vagtskema over følgende:
Åbne og lukke teltet, Tidspunkter for Håbets træs vandring, gadeteater. 
Programpunkter 
Følgende programpunkter: Fredag Kl 12-13: Kulturmødeambassadører i samtale, 
Fredag kl 13: Ung hotname med musik og ballader (Pias søn Noah arbejder stadig på 
det trods sit hotte program: forleden i Arena med 12.000 tilhørere!!!)
Lørdag: Ruben: protestsange og folkemusik

Ad 5.1: Special effects: Karameller (uden gelatine) (Henrik sørger for det)

ad 6: Effekter: 

Nina’s Flyer er færdig – der er trykt 2500 expl. - alle begejstrede.

Quiz: Nina og Gerd: et sidste spørgsmål er på vej: Hvor mange kvoteflygtninge har vi
modtaget i år? 5000     3000     250    0
 Hvor stor er omgørelsesprocenten (dvs procenten af omstødte sager) ofte p gr af nye 
oplysninger? 32     56    72   95

Håbets træ: Lilian og Finn: Træet er bestilt og BLIVER AFLEVERET AF EN 
GARTNER FRA MØN. Træet er et Hjertetræ (Cercidi Phyllum Japonicum). Henrik 
sørger for et lille messingskilt m oplysninger om det latinske navn (og vores, BfA?) 
Aflevering til borgmesteren aftales af Lilian og Finn som sidste år.

Lykkehjul: Kirsten; Ingeborg og Helle laver spørgsmål, Henrik maler felterne i de 
oprindelige, glade farver. Det kan i ikke aktive perioder hvile i Kirsten Suhrs garage. 

Ung hot musik fredag kl 13: Forhåbentlig ved vi mere tirsdag eller allersenest onsdag.
(Pia)

ad 7: Nye bluser og/eller tryk på bagsiden
Vi afleverer bluser til Lise med navn i halslinningen indeni
Alle BfA-trøjer/bluser bør have et tryk på bagsiden. Henrik skriver det i BfA-nyt 
Kontakt Lise Ravn: 61839937 vedr aflevering.

Ad 8. Evt: 
Demonstration mand 20.6.: Den internationale Flygtningedag finder sted i Kbh, 
Aarhus, Odense og Aalborg.
I Kbh. fra Købmagergade v Rundetårn kl 15-16 med Kvinder i sort
Vores navn i omtale er Folkemødegruppen, siger Henrik

Næste møde mand 8.8. kl 11.30. Afbud til Arne

Margrethe d. 15.6.22



Referat af møde i Møn-gruppen d.9.5.2022

1.  Ordstyrer: Arne Normann          Referent : Ingeborg Gimbel

2.  Økonomien er ok. Teltet indrettes torsdag, og der er nok tilmeldte.

4.a.  Møde i debattelt. Gymnasiet i Vordingborg har meldt afbud,  
Margrethe forsøger igen  kontakt. Mange foredragsholdere er spurgt, men 
positivt svar fra Knud Lindholm Lau, der i dialog-foredrag med tilhørere 
vil tale om, hvad vi siger om og til nydanskere, og hvad det gør ved os 
mennesker.                                  

Der blev en del diskussion om indhold, titel og målgruppe. Om kontakt       
evt. til kommuneskolers ældste elever, indhold: om menneskerettigheder, 
unge, der bliver vist ud, dreje mere i retning af unges interesser, retorik, der
fører til parallel samfund, og så endelig en titel, der fænger. Skolegruppen 
arbejder videre med de mange kommentarer.

4.b.  Møde i debattelt med fokus på fremgang i integrationen af flygtninge. 
Der er taget kontakt til statistiker Hjarn Borbjerg, der har givet tilsagn om 
medvirken. Endvidere kontakt til erhvervslivet: udvisning og afslag, til 
fagbevægelser, og til afslutning en biskop. Aftaler afventer. Politikere taler 
integration ned, men andre tal siger at rigtig mange nu bidrager til 
samfundet og tager høje uddannelser. Gruppen arbejder videre med 
kontakter. Opfordring til at inddrage ”forskellen mellem integration og 
assimilation”.

4.c Mette Roerup havde sendt forslag om møde i debattelt om: Hvordan 
inkorporere børnekonventionen. Politikere bange for at magten tages fra 
folketinget og lægges ud til domstolene. Mange kender ikke 
børnekonventionen og dens betydning.  Man diskuterede om emnet kunne 
drejes, så man gjorde syriensbørnene til et moralsk problem for os alle, 
hvor man mente at Louise Holck, som er foredragsholderen, let kunne gøre
dette. Bente Rich vil tage kontakt til Mette om rækkefølgen af emnerne, og 
pointere at det var vigtigt at få den moralske side med. (Mødre skilles jo 
også fra børn på Kærshovedgård.)

5.  Der var kontakt med ”Unge for menneskerettigheder”. Deres gode   
pjece kan ligge i teltet. Adr. for at få folderen, Hvad er 
menneskerettigheder www.ufmr.dk. Hvis de havde tid ville de måske 
komme til Møn.

BfA har fået lykkehjulet forærende. Kirsten Suhr er tovholder. Kontakt til 
Nina om spørgsmål. Er der flere, der vil hjælpe? Spørgsmål der følger op 

http://www.ufmr.dk/


om menneskerettigheder og integration og longstayers ex børn, der har 
været her 17 år og nu er  psykiatrisk indlagt

Bente Rich kan være tovholder fredag.

Indfødsretsprøven sættes op på væggen. Der trykkes et antal eks til 
udlevering enten til workshops i teltet, hvor man kan sidde sammen og 
svare, eller til enkeltpersoner, eller svare på enkelte af de 40 spørgsmål, og 
finde rigtige svar på opslaget. Rigtige svar: en gevinst, forkerte: så sendes 
man ud. Titel: Kan du få dansk statsborgerskab?

Den unge pige fra Sorø, der i Politiken d. 7.5. om at være integreret og bo 
i Danmark. Skolegruppen tager kontakt til hende

Rappere : Pia Que er tovholder. Turning Tables er der kun fredag. 
forsøger at få nogen lørdag, men der er jo Ruben.

6.  Tryksager: Flyers med program på forsiden og Quiz på bagsiden.

      Infødsretsskemaer: kan du blive Dansker? Lang strimmel

      Den gl. folder. Kan bruges både i teltet ved foredrag og i eget telt

      Vidste du at? Nina arbejder med en flyer til teltet/uddeling

7.    lørdag ; Ruben i teltet

       Gadeteater både fredag og lørdag.  Skolegruppen er tovholder

Lise forhører om priser på tryk på gamle blusers bagside, på nye bluser, på 
både for- og bagside, på forvaskede bluser.

Næste møde i Møngruppen:  tirsdag d. 14 juni kl. 10.30 


