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22 bedsteforældre mødte op i dejligt sensommervejr, Helle
havde medbragt herlige friske æbler, som vi nød i
sensommersolen.
Vi startede mødet med at drøfte ugens meget debatterede
”strid” i Venligboerne. Desværre er det som om 2 grupper
eller 3, som er uenige om Venligboerne er politiske,
apolitiske , neutrale eller om det hovedsagligt drejer sig om
ganske almindelig hjælpsomhed og venlighed mod nye
flygtninge. Venligboerne hjælper nytilkomne med alverdens
ting, indretning og forståelse i og om nærmiljøet, sprog og
skikke, tøj,legetøj, møbler , oversættelse og forståelse af
breve fra det offentlige mmm Naser Khader skrev et
debatindlæg i Politiken 22 august 2016 med titlen
”Venligboerne er blevet en halvreligiøs bevægelse”
Annelise Marstrand Jørgensen har 25 august 2016 skrevet en
glimrende kronik med titlen ”Trods had og beskyldninger
er vi stadig venlige” I BfA er der stor respekt f or
Venligboernes arbejde. Jørn Nerup har reageret på Naser
Khaders indlæg i Politiken og Mette R ligeledes i Altinget.
Politiken ønskede ikke at bringe Jørns indlæg , Mette fik sit i
Altinget og hun anbefalede stærkt, at vi skrev dertil, da de
oftest bragte indsendte debat indlæg. www.altinget.dk
Lovforslag om ændring af Flygtningenævnets
sammensætning. Medlemstallet skal reduceres til 3. Henrik
M laver skitse til et høringssvar
Styregruppen sender i ugens løb indkaldelse og dagsorden
til stormødet 8 .SEPTEMBER KL. 11 I TRAMPOLINHUSET.
De personer , som på Bornholm skrev sig på som

interesserede i BfA´s arbejde er alle inviterede til Stormødet.
På stormødet skal bl.a. diskuteres om vi skal fortsætte med
at deltage i folkemødet, om vi skal referere fra folkemødet
på hjemmesiden, hvor vi hidtil kun har sat billeder ind.
Hvis man på stormødet ønsker vor deltagelse til folkemødet
i juni 2017, bør der allerede nu nedsættes en eventgruppe.
Stormødet bør også diskuteres hvordan vi kan hverve nye
(og yngre!) bedsteforældre til BfA.
Hjemmesiden: På opslaget ” BfA´ere mener” er sidste
opslag fra november 2015! Henrik M meddelte at man kan
sende relevante læserbreve, debatindlæg, synspunkter mm
til Mogens Busse mbusse@osterstrand.dk , som vil slå det
op på ”BfA´ ere mener”
SÅ blev det ivrigt diskuteret om BfA har 10 års jubilæum i
2016 eller 2017. nogle mente BfA startede 2006 andre 2007.
Else Lidegård som var initiativtager og som startede BfAs
møder på Sandholm, har skrevet BfA´s historie på
hjemmesiden under opslaget” BfA´s struktur” står der at
første møde på Sandholm var søndag 7 oktober 2007. Så 10
års jubilæum må være næste år, så vi har lidt tid til at
forberede et super jubilæum. Alle opfordres til at komme
med gode ideer.
Har BfA en fremtid? Det mente de fleste af os i hvert fald,
Kirsten Bitsch sagde at BfA i hvert fald har inspireret andre
til at gå i gang med at informere, hjælpe flygtninge etc. Og
at der (desværre kan man sige) stadig er masser at rive i. Og
at vi til stormødet må drøfte, hvordan vi bedst gør det. Leif
foreslog flere gadedemonstrationer. Der opfordres til at
komme med nye ideer til stormødet
Under evt. kom Karin Majgaard med en sidste breaking
news. Meddelelsen om at lederen af teltlejren i Thisted har

sagt sin stilling op..
BfA Fyn deltager med en bod i Det Fynske Folkemøde, som
arrangeres af Fyns Stiftstidende og finder sted lørdag den 3.
september på pladsen foran Stiftstidende overfor
jernbanestationen.
Mellemfolkeligt Samvirke holder Velkomstfest lørdag 10
september fra kl.12 til 21. Et stort møde med mange
forskellige grupper, hvor BfA nok er i yderkanten af disse
grupper. Mødet er et velkomstmøde/fest for flygtninge ,
både asylansøgere og mennesker der har fået asyl/ophold.
Målet er at give informationer, råd og vejledning samt viden
om, hvor man kan søge hjælp og hvordan. Vi i BfA kan
fortælle om vores arbejde i BfA, vise hvem vi er etc. Hvis
man vil og kan deltage 10 sept. bedes man tilmelde sig til
Kirsten Bitsch kirstenbitsch@gmail.com Mødet vil blive
annonceret nærmere ved vores stormøde 8 september.
Ole Espersen og Jørn Nerup er – på basis af
JuraRådgivningens erfaringer - ved at færdiggøre en kritisk
artikel om Udlændingestyrelsens håndtering af sager om
familiesammenføring.
Da vi skulle synge Barndommens Land åbnede himlens
sluser sig ret pludseligt, mange bedsteforældre løb af sted til
bilerne , men vendte hurtigt tilbage med opslåede
paraplyer, for selvfølgelig skulle vi afslutte med ALLE vers
af Barndommens Land .
Tak for godt møde

