
    BfA koordinationsgruppemøde 8. dec. 2021 i Netværkshuset, Gentofte

   Deltagere:  Birgitte Kjærsgaard, Finn Pabst, Gerd Gottlieb (ref.) Henrik Mottlau og   
                       Lilian Pagsbjerg

Afbud: Alice Gielfeldt, Carl Christian Timmermann, Kirsten Kjær, Mette Roerup, og Ulla Sandbæk, 

1) Opsamling fra stormødet 24.12. Tilfredshed med mødet, i særdeleshed Michala Bendixens 
gode oplæg.  Ingen nye opgaver til koo-gruppen. 

2) Planlægning af stormøde 1.2.22: 
a) Tilsagn fra dir. Claes Nilas, Hjemrejsestyrelsen. Som emne foreslås: styrelsens arbejde,

effekt og konsekvens. Max 1 time med rigelig tid til spørgsmål.  
Lilian, Mette og Henrik indsamler og redigerer nogle gode spørgsmål.

b) Øvrig dagsorden herunder et punkt ”Opfølgning på diskussionen om longstayers” ved 
udvalget (Bente Rich, Kirsten Bitsch, Nina Lørring og Gerd). Desuden opfordres Gyda Seibæk
til at gøre lidt ekstra ud af at fortælle om Iraker-gruppens arbejde. 

c) Forplejning: Smør og sandkage: Henrik, ost og franskbrød: Gerd, Pålæg: Finn, Pålæg: Lilian, 
Alice rugbrød  Mette opmærksomhed (bitter) til Claes.

3) Planlægning af stormøde 19.5.22: Finn kontakter Dignity på baggrund af artikel om fysisk 
tortur. Hvordan forholder Dignity sig til den psykiske tortur, der finder sted i DK? Artiklen er 
udsendt i BfA-Nyt og på hjemmesidens forside.
.

4) Medlemskab af Refugees Welcome: Vi melder os ind for et beløb på 200 kr årligt. Samtidig 
skal vi opfordre til, at man også tilmelder sig som enkeltperson. RW´s rådgivning har alle 
årene været til stor gavn for BfA´s kontaktpersoner i centrene.

5) Folkemøde Møn 2022 19.-20. aug. 1. møde bliver lige efter Stormødet d. 1. feb. 

6) Projekt på Avnstrup: Lilian orienterede om nyt projekt på Avnstrup, hvor præsten Karen 
Vinther Ringmose, der er knyttet til centret, kender danske ”hjemmemødre/passere”, som 
kan være kontaktpersoner for de enlige kvinder med børn. Nina Lørring udfærdiger en liste 
med havne/sprog over de pågældende. KVR satser på at arrangere et møde mellem 
”hjemmepasserne” og kvinderne i Hvalsøhallen efter jul. 

7) De faste demonstrationer fremover. Hvor foregår de bedst?: Det giver fortsat mening at 
”mødes” foran Avnstrup i forhold til de BfA´ere, der er aktive på centret, ligesom det fortsat
opleves meningsfuldt at ”demonstrere” foran Sjælsmark. Spørgsmålet drøftes igen på det 
kommende stormøde. Vi bakker gerne op, hvis BfA Kongelunden igen går i gang i 
København. 

8) Videnscenter for Integration, der bl.a. dokumenterer, at integrationen går langt bedre end 
de gængse forestillinger, er ikke på den nye finanslov. Nedlægges beklageligvis derfor. 

9) Juleindsamling til de 98 børn i Avnstrup, der vil modtage en gave tilpasset køn og alder fra 
BfA. Desuden får de unge piger lige over 18 år gavekort til Matas. 2 børn i Sjælsmark vil 
også få en gave. Venligboerne og Vores Asylbørn indsamler også til centrene, penge, lege- 
tøj, varmt tøj mm. Gerd fremskaffer yderligere informationer, så vi kan bringe info videre. 

10) Information om kvindecafeen i Sjælsmark. Gerd fortalte om cafeen, der er godt i gang.

11) Næste møder:
1.2.22 kl. 11-14.30 Stormøde 
27.4. kl. 11-13 Koordinationsmøde
19.5. kl. 11-14.30 Stormøde Ref. 10.12.21 Gerd Gottlieb

Vi så den fortvivlende Facebook-scene fra Avnstrup med en tvangsudvisning af en enlig mor med to
små børn.


