foran Sjælsmark 9. august 2020

Referat

Omkring 20 bedsteforældre nye som gamle var mødt op i den bagende sol.
Ordstyrer: Leif Bork Referent: Birgitte Kjersgaard
1. Måtte Morten Messerschmidt erkende, at den kristne tro aldrig kan bruges til at skille sig af med sin
næste.
Politiken ønskede ikke at bringe følgende læserbreve:
Jørn Nerup: POLITIKEN, TRO OG TROVÆRDIGHED? Forhåbentlig er det Politikens hensigt med det
kvalmende interview og provokerende billede af en knælende Morten Messerschmidt på forsiden
af avisen at lade ham udstille sig selv og det værste en politiker kan præstere - hyklerisk fromhed
som politisk madding i utiltalende stemmefiskeri?
Helt slemt er det, når det kommer fra en politiker med Morten Messerschmidts generalieblad, der
blandt andet omfatter en dom for racisme, Hitlerhilsen og offentlig afsyngning af nazisang på
restaurant i Tivoli, anklager om misbrug af EU midler i en sag, hvor det tyder på, at Messerschmidt
og Dansk Folkeparti bevidst forhaler en afgørelse af et forhold, som stadig efterforskes af
bagmandspolitiet. Læg hertil Morten Messerschmidts utiltalende fremmedfjendske menneskesyn,
som kynisk er beregnet på at fodre fiskene i populismens grumsede menneskehav.
Måske håber Messerschmidt på, at hans knælen ved alteret på Politikens foto kan sælges som et
troværdigt forsøg på at søge den syndsforladelse, han virkelig trænger til - men som han nok slet
ikke fortjener.
Niels Stephensen: "Kære Morten Messerschmidt,Jesus beskæftigede sig ikke med verdslig politik."
2. Kvoteflygtninge i Danmark, regeringen vil ikke modtage de 500 der er budgetteret med, der kan kun
modtages 200 - og så skal de være kristne!
3. Børnene sidder stadig i Moria-lejren! Mellemfolkeligt Samvirke samler Bamser, der er klar til give
tryghed og trøst til børn i Morialejren.
Byer i nærheden af os, hvor der i følge MS vil blive afholdt arrangementer, for at få kommunerne til
til modtage børn fra Morialejren. Gladsaxe 17/8 – Albertslund 2/9 – Helsingør 25/8 (Mette Roerup)
4. Hvor er min mor? Høring i Studenterhusfonden, Aarhus - De slår os langsomt ihjel.
Se plakat I BfA-Nyt d. 7. august.
5. Mere nyt om flytning af børnefamilier fra Sjælsmark til Avnstrup?
Det bliver dyrt for kommunen med børnenes skolegang og transport, det kan give modstand.
6. Eventuelt
Kritikpunkter vedrørende Ellebæk 3. september kl. 10.15-11.45, Alle tilhørerpladser er desværre
optaget, men samrådet kan følges via linket:
https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/REU/kalender/49765/samraad.htm
Næste BfA-demonstration: 23. august foran center Aunstrup.
I følge Røde Kors er vi velkomne. Ordstyrer – referent ??
og formentlig foran Sjælsmark d. 13. sep. ordstyrer - referent ??
Kalender: 20. august: Stormøde kl. 11-14.30

