
Referat af BfA´s søndagsdemo ved Sjælsmark d. 25. februar 2018 

Ordstyrer Gerd Gottlieb bød velkommen til de fremmødte bedsteforældre, ca 20.
Og særligt til dagens gæster – far og to voksne sønner fra familien Azizi, 
og to journaliststuderende fra RUC der er i gang med at lave en dokumentar om familien.
Vi sendte en tanke til den ”Stop bombningen i Syrien”demonstration, der samtidig var
 i gang på Rådhuspladsen i Kbh.

Ad 1. Opfølgning fra Stormødet 14.02
Jørn Nerup, Asrin Mesbah og Ulla Sandbæk skal mødes for at gå videre med de fejlbehandlede
familiesammenføringssager. Det var bla kritikken af fejlbahandlingen, som
      vicedirektør Anders Dorph skarpt tog afstand fra i indledningen på Stormødet.
- Vedrørende underskriftindsamlingsinitiativet meddelte Leif Bork Hansen, at 

arbejdsgruppen, Ingeborg Gimbel, Bente Rich, Mette Roerup og han selv ville mødes 
snarest og drøfte hvordan og hvornår kampagnen skulle skydes i gang

- Folkemødet: den nu store gruppe af BfA´ere der har meldt sig til at deltage har aftalt 
planlægningsmøde. Der er kommet to fine hus-tilbud på den annonce Jørn Nerup havde 
indrykket, så der er overnatning klaret til 10 personer.

- Brita Bastogi mindede om at cases om graverende børnesager sendes til hende, således at
       hun sammen med Bente Rich kan forfatte brev til EU kommisæren.

Ad.2. Samrådet om Paposhvilli-dommens indflydelse
Nina refererede hovedtrækkene i samrådet den 20/2, som var det andet samråd i sagen. Men måske 
ikke det sidste!! Vi må også følge de 11 humanitære sager, som Ministeriet  foreløbig har besluttet 
at revurdere.
 Vær opmærksom på et andet samråd  d. 1/3 kl. 10 - om undervisning af børn indkvarteret 
 på asylcentre og udrejsecentre.

Ad 3.a Røde Kors´s møde om frivillig indsats
Gerd refererede offentligt møde (d. 6/2) med Røde Kors Hørsholm lokalafdeling om frivillig indsats
på Sjælsmark, som hun sammen med Tove Krag havde deltaget i. Baggrunden var, at de overvejer 
at starte en kvindecafé i centret i lighed med de cafeer, som BfA tidligere har afholdt i Sandholm og
i Kongelunden. I modsætning til tidligere vil det kræve, at man tegner en frivillig-kontrakt med 
DRK. På mødet havde frivillig-koordinator Stig Tønnesen informeret generelt om beboerne og 
vilkårene i centret samt om DRK´s opgaver og om hvilke betingelser, de Røde Kors-frivillige skal 
arbejde under. Tove og Gerd har aftalt et opfølgende møde med Stig Tønnesen.

Ad 3b. BfA´s børnepulje
Vedrørende aktiviteter til børn i Sjælsmark, fortalte Kirsten Bitch om et møde i klubben, 
hvor hun havde hørt om de initiativer for børn, der allerede er i gang. Bla Red Barnet og DGI har 
startet nogle initiativer.
BfA´s arbejdsgruppe (Kirsten og Nina) aftaler møde med frivilligkoordinatoren. 
Vi vil gerne have et par BfA´er mere med i vores lille gruppe (kontakt K eller N) 
Vores planer går primært på at lave aktiviteter i sommerferien, både ud af lejren  (strandture, 
skovture, sommerlejr osv) og måske også inde i lejren (bålplads, legepladsbyggeri, højbede, 
boldspilskonkurrencer osv).
Økonomien : vi har fået donationer i forbindelse med to bisættelser, og har derfor et startbeløb på 
10.000 kr til aktiviteter for børnene på Sjælsmark.



Ad 4   Nyt fra Postmesteren. 
For at vi menige kan få en føling med med mangfoldigheden og mængden af henvendelser til 
koordinationsgruppen, oplæste Gerd denne måneds mailbunke, som vidner om en glædelig 
opmærksomhed på vores arbejde. Den seneste henvendelse handlede om en invitation til BfA som 
taler ved Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania. Mette Roerup har meldt sig til opgaven, og 
flere informationer følger. 

Ad 5. Præstehøringn ang. Kærshovedgaard.  
 Leif Bork Hansen fortalte om forløbet af høringen, der blev gennemført for en stopfuld sal i Ikast. 
Vi besluttede at Leif på vegne af BfA skulle sende en hilsen til initiativtagerne.

Ad 6. Praktiske bemærkninger 
         -  Vores gode gamle banner er dukket op igen.  Kirsten Suhr forslår at vi sætter et banner ud 
             ved vejen. 

 -  Vores lille intro-tekst til beboerne på Sjælsmark er nu oversat til flere relevante sprog.

Ad 7. Ordstyrer og referent de kommende gange:
        11/3:  Ulla Sandbæk og Birgitte Kjersgaard
        25/3:  ingen meldte sig – tilbud meldes til koordinatonsgruppen

Husk at højtaler og bannere overgives efter et møde til næste mødes tovholdere, og det noteres 
fra gang til gang i referatet, hvor disse ting befinder sig!!!

Ad 8 Evt
- Helle Lippe havde 7 lange kæppe med røde hjerter med fra sine gemmer. Nina tog dem 

med og overvejer anvendelse.
- Høringsgruppen planlægger en mulig opfølgning for de mange der ikke fik plads på 
     Christiansborg. Det vil blive på storskærm i MS´s lokaler. Dato senere.

Kalender: 
1.3. kl. 10. Åbent samråd i Folketinget om undervisning af børn indkvarteret på asylcentre og 
udrejsecentre.

7.3. kl. 16 – 17 Gadeaktion ”Danmark gør børn fortræd. Alle børn – også børn af asylansøgere har 
ret til en tryg barndom”. Købmagergade ved Rundetårn v./Kongelundsgruppen.

5.6. Christiania. Minoriteternes Grundlovsdag.

Vi sluttede med røde frostkinder og næser – og sang vores sang

Den 28.02  - referent Nina Lørring
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