
STORmøde d. 25.nov. 2019    i  Netværkshuset, Gentofte

Ordstyrer Knud Vilby, referent Alice Gielfeldt.         Vi var 45 BfA´ere.

DAGSORDEN.

1. Besøg af venligbo Janne Franck.  Janne fortalte om, hvordan hun sammen med Nicolai 
Kobberup Larsen og Ulrik Goerlich - en del af Mads Nygaards ”Rejsehold”, der arbejder på at 
hjælpe med familiesammenføring for uledsagede børn, når de har fået ophold. Arbejdet startede 
i januar 2016, da regeringen ikke mere ville betale for rejserne til familiesammenføringerne til 
Danmark. Der blev oprettet en indsamlingskonto og der blev starter forskellige kunstauktioner for 
at få penge til flybilletterne. De er nu ved at nå familiesammenføring nr.  50 og det skal fejres med
en stor kage med lys.  
Mads Nygaard har sammen med Michael Graversen lige udgivet bogen " De uledsagedes bog" på 
forlaget Jensen og Dalgård,  den koster 250 kr og overskuddet går til rejser til familiesammenfø- 
ringer. Støt denne sag og bed din boghandler om at tage nogle stykker hjem -  køb selv en.

2. Hvordan Kan BfA udnytte kræfterne til et øget politisk pres ?   Efter nogen snak enedes man om
nedsættelse af en gruppe: "Hvordan kan vi hjælpe med at de danske børn i Syrien kommer hjem 
til Danmark" med Ulla Sandbæk, Per Husted, Carl Christian Timmermann og Mette Roerup,

samt en  gruppe: "Hvad vi må kræve, for at der skal kunne gives asylansøgere fra Sjælsmark varigt 
ophold her i landet" med Arne Normann, Knud Vilby og Jørn Nerup. 

Desuden havde Jørn Nerup været til et meget positivt møde med Københavns biskop Peter Skov-
Jakobsen om Sjælsmark og om ”Hvad gør vi nu?”. Biskoppen vil i Altinget inden jul skrive en 
artikel og en appel til støtte for asylansøgerne i Sjælsmark. Han vil også opfordre egne rækker til 
at slutte op. Han vil gerne være med til en støtteaktion med et forberedende møde i bispegården.
Han deltager i Folkemødet og vil gerne være oplægsholder i Civiltinget. Jørn foreslår, at der blev 
rettet henvendelse til de øvrige biskopper om at følge initiativet op ved. bl.a. lysgudstjenester. 
Københavns biskop forestår igen i år d. 9. dec. den årlige lysgudstjeneste for verdens flygtning i 
Domkirken i København, som er nævnt i Sjælsmarkreferat fra 24. nov.

3. Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid´s borgerforslag  v. Mette Roerup. Der kommer et 
ændringsforslag, da det kun er Alternativet som kan støtte den nuværende form. Der er tre 
partier, som gerne vil se på et ændringsforslag. Se Sjælsmarkreferat 24. nov. Om behandlingen.

4. Folkemøde 2020. v. Henrik Mottlau. Ole Bergmann har efter mange års indsats trukket sig. Tak 
til Ole. Henrik har nu kontakten til Folkemødesekretariatet og har bestilt stadeplads 6x6 m. 
Bornholmermøde 14.  jan. kl. 14 i Netværkshuset. STORmødet mener vi skal deltage, bornholmer-
gruppen afgør om kræfterne slår til. Civiltinget ansøges med biskoppen som oplægsholder.

5. " Uhyrligheder". v. Finn Parbst . Han nævnte en række urimeligheder, som asylansøgerne lever 



under i Sjælsmark. Kriminalforsorgen vil blive bedt om en udtalelse. Dernæst brev til Ministeren. 

6. Nyt fra grupperne. 
Kongelundsgruppen: Vi har sendt en personlig hilsen til Jonas E. med tillykke med talen. Vi 
fortsætter med demonstration ved Rundetårn om onsdagen  d. 12. dec. kl. 15 - 16 (ændring 
p.gr.a. mørket.) Gruppens ønsker yderligere badges, når Henriks nyanskaffede er brugt op. 

Irakergruppen: Der er nu kun 20 bøger tilbage til 20 kr. pr. stk. Bogen har fået fine anmeldelser.

Aunstrup gruppen: Tilbud om ekstraundervisning er ikke blevet besvaret. 
Erik Hansen har nået over 100 foredrag. STORmødet sender en hilsen med tak for indsatsen.

Kvindecafe på Sjælsmark:  Det kan være svært at gennemføre café-møderne, når den frivillige 
småbørnspasning i centret aflyses, idet café-lokalet (systuen) befolkes med urolige, men søde 0-3-
årige. Hvis der sker næste gang, vil vi forsøgsvis prøve også at passe børnene i småbørnsrummet 
for at der kan blive mere ro i selve kvinde-cafeen. 

Amnestigruppen:  Åbent brev til ministeren med BfA’s forslag om børnefamiliernes fremtid. Fint 
tilbud fra Berlingeren om annonce, der blev indrykket d. 30. sept. Det blev anført, at annoncens 
krav om et ud af tre års selvforsørgelse som betingelse for amnesti kommer til at ramme de 
svageste, typisk de særligt svækkede med de lange år i asylsystemet bag sig. Fremtidigt søges 
teksten modereret, så synspunktet tilgodeses. 
Det var tanken at holde et fællesmøde med Røde Kors og Red Barnet.

7. Retningslinjer for BfA-Nyt v. Mette: ”Skal vi ikke annoncere i BfANyt, når andre laver 
arrangementer, som ligger indenfor vores område? Henrik svarede, at BfA-Nyt skal være så kort 
og relevant, at modtagere ikke melder fra eller lader det gå i span. Forsiden skal være BfA 
relateret; men der må gerne komme oplysninger om andres arrangementer inde i referaterne. 
Dette blev accepteret.

8. Forslag til forårets stormøder.  Filmen "I Limbo"s skaber, Dansk Amnestys formand, Dansk 
Flygtningehjælp´s nye formand, Carsten Jensen, Per Stig Møller,  Mattias Tesfaye, Inger Støjberg.
Hermed har koordinationsgruppen fået noget at arbejde med. 

9. Økonomi v. Henrik. Regnskabet levner kun midler til et beskedent folkemøde, hvis en indgivet 
ansøgning giver positivt resultat. Til aktiviteter for Sjælsmarks børnefamilier er med tak modtaget 
legatmidler, som Nina ville anvende på ture til Eventyrfabrikken.

10. Evt.: Nina fortalte, at der under behandling af borgerlovforslaget på Christiansborg skete 
mange ting på pladsen bl.a. mimikleg med børnene fra Sjælsmark. Se referat fra Sjælsmark 24.11. 
Mette Roerup fortalte en sørgelig historie om Abira og hendes familie, som tog til Tyskland.
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