
Foran Sjælsmark         Referat  8. sep. 2019

                                  Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder: Leif Bork Hansen

Vi sang -Inde bag ved Sjælsmarks vægge

Vigtig dato: 13.oktober kl. 14

BfA´s 12-årsdag markeres foran Sjælsmark. Gerd skitserede det foreløbige program for dagen, hvor vi
vil invitere børn og voksne fra Sjælsmark ud foran centret til en forhåbentlig hyggelig 
søndagsdemonstration med kaffe, kage mv. Foreløbig har Anne Marie Helger givet tilsagn om at 
komme. Vi har forskellige ideer til musik, men flere forslag er meget velkomne, ligesom man meget 
gerne må melde til gerd.gottlieb@outlook.dk eller 20948744, hvis man kan komme med kage og/eller 
et par kander kaffe, te eller saft.
  

1. Siden sidst
Regeringen, Radikale Venstre, SF og EL: Vedtaget nyt midlertidigt tilskud til de børnefamilier, 
som er berørt af kontanthjælpsloftet eller på integrationsydelse.
Inger Støjberg bliver stillet til regnskab for barnebrudene.

2. Nyt fra Stormødet   -    se referat og tilføjelse i denne BfA-Nyt

3. Hvilke grupper har vi i Sjælsmark?
For at komme ind  på Sjælsmark skal man være Røde Kors frivillig eller være kontaktperson. 
Det må endelig ikke blandes sammen for så bliver fængselsbetjentene sure.
Udflugtsgruppen – Nina
Kvindecafeen – tirsdag gode samtaler. Før mødet adviseres beboerne  om at der er møde.
Lektiehjælpsgruppen – ?
Sy/strikkegruppen – Mandag
Ungegruppen. Mette en gang om måneden går i biografen eller lignende de unge bestemmer 
selv – efterfølgende samtaler.
Hjemmeside – flot, værd at se på.

4. Evt.
Gyda Bøge Seibæk præsenterede irakergruppens nye bog ”Irakerne i Danmark”. En 
beretning i anledning af 10-året for at irakerne søgte tilflugt i Brorsons Kirke maj/august 
2009.Flere irakere flygtede videre og fik asyl i andre lande. Anmeldes i Netavisen ” en 
nødvendig  
Bogen kan købes for 30 kr.(BfA’ere kr. 20) ved henvendelse til Gyda. 
Henrik Nordbrandt: Lille krigsbarn blev læst op.
Louisiana mange gode indslag, film m.v..
Birkerød Kulturnat: BfA står i Birkerød Bibliotek foyer fredag 17-21

5. Næste møde: søndag den 22. september kl.14

                       Referent:  Birgitte Kjersgaard       Tovholder: Leif Bork Hansen
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