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Bedsteforældre for Asyl på Fyn holder stadig fanen højt. Vi holder stille demonstration på
Grønttorvet i Odense hver lørdag formiddag, vi mødes hver anden måde til erfaringsudveksling og
planlægning af fremtidens aktiviteter, vi holder oplysende møder, skriver læserbreve og er i det
hel taget ret aktive. For vi må med sorg i sinde konstatere, at der stadig er brug for vores indsats,
nu endnu mere end tidligere. Vi startede på Fyn for seks år siden, og hvert år har budt på et utal
af udfordringer.
Her i efteråret 2016 er vi aktive med et par begivenheder:
Lørdag den 3. september afholder Fynske Medier deres Folkemøde på pladsen foran Odense
Banegård mellem kl. 10 og kl. 15. Vi deltager med en bod i lighed med tidligere år. Kom gerne forbi
og hils på os! Lissie Thording og Pia Sigmund holder (korte) oplæg om Bedsteforældre for Asyl hver
time.
Lørdag den 17. september kl. 14 har vi inviteret en spændende dame på besøg i Vollsmose
Kulturhus. Direktør, formand og stud.jur. Asrin Mesbahs fortæller om sit arbejde med og i
JuraRådgivningen i København. Hun startede rådgivningen sidste år og har nu ansat ti
medhjælpere. Rådgivningen giver gratis retsshjælp til asylansøgere. Asrin er en af dem, der gør en
forskel! Alle er velkomne. Adressen er Vollsmose Allé 14, 5250 Odense NØ.
Lørdag den 1. oktober kl. 10-11 markerer vi på Grønttorvet, at det nu er seks år siden, vi begyndte
at samles i Odense. Vi sætter en masse flag rundt om os og ser frem til forhåbentlig gode samtaler
med Grønttorvets gæster.
Vores næste mandagsmøde er aftalt til den 31. oktober kl. 13-15, og det foregår på Dalum
Bibliotek i Odense. Vi er en lille flok, og vi vil meget gerne have flere aktive med i vores kreds. Så
derfor: Kom gerne! Vi har ikke noget asylcenter i Odense eller i Odenses nærhed, så derfor er vi
glade for, at Ann Jeppesen fortæller os nyt fra Langeland ved hvert møde.
Hver lørdag står et par bedsteforældre på Grønttorvet i Odense, hvor vi uddeler vores folder og
taler med de forbipasserende.
I sommer har vi deltaget i Kirsebærfestivalen i Kerteminde, og Lissie Thording har deltaget i
Folkemødet på Bornholm.

Mange venlige hilsener
På Bedsteforældre for Asyl-Fyns vegne, Pia Sigmund

