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Referat fra Bestyrelsesmøde den 7.4.2015 

Deltagere: Saida, Bente, Inger J., Elisabeth, Marianne, Inger A .og  Else-Marie. 

Ad) 1. Valg af dirigent og referent. Bente blev dirigent og Marianne referent 

Ad) 2. Fremlæggelse af referat fra GF. Referatet blev godkendt. Saida lægger link til referatet 

og beretningen samt bestyrelsens mødedatoer på hjemmesiden. Bente har lagt regnskabet for 

2014 samt Vedtægterne på hjemmesiden. 

Ad) 3. Planlægning og fordeling af opgaver i forbindelse med besøget fra Kenya. Inger J. 

sender pressemeddelelser til lokalaviser på Østerbro. Marianne taler med Claus Vittus om 

indslag i TV (Aftenshowet). Saida opdaterer hjemmesiden med oplysninger om møde i Sankt 

Jakobs Kirkens Sognegård, besøg i FN byen og billeder og lydklip fra C.V. 

Inger holder kontakt med rektor for HG, herunder undersøger program for tirsdag samt 

deltagelse i besøget i FN byen. 

Marianne sender mail til medlemmerne om besøg i FN byen og oplæg i Sankt Jakobs kirkens 

sognegård. Elisabeth sender besked herom i snailmail sammen med referatet fra GF. 

Vi fik ikke planlagt hvem der sender liste over deltagere til FN byen. 

Program for Silole og pigerne: 

Fredag d. 17/4  Ankomst kl. 9.15. Saida, Bente, Elisabeth og Marianne modtager i                                   

lufthavnen og tager med hjem til Inger J. Inger viser rundt i kvarteret 

om eftermiddagen og sørger for aftensmad sammen med Sarah. 

Marianne deltager i aftensmad. 

Lørdag den 18.4. Rundtur i byen alt efter Silole´s og pigernes ønsker. Flere af os tager 

med her. Marianne, Saida m.m. 

Søndag den 19.4. Gudstjeneste i Sankt Jakobs kirke. Seværdigheder i byen planlægges i 

samarbejde med Silole og pigerne. Deltagere er ? Måltiderne? 

Mandag den 20.                   KL. 8.00 Mødes med Rektor for Hvidovre Gymnasium. Deltage I 

undervisningen I engelsk og samfundsfag. Silole, Nasieku og Seneyia 

fortæller om ”Livet for en ung masaipige i Kenya”. Saida kører dem til 

HG. 

 Kl. 9 – 10 Silole er gæstelærer i en biologitime I en HF klasse.  

“Vilkårene for sundhedspleje, nybagte mødre og spædbørn I Kenya”.  
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 Silole og pigerne er inviteret til middag hos Julies forældre, den ene af 

mentorerne. Saida henter dem. 

Tirsdag den 21.4. Hvidovre Gymnasium?  

 Silole til middag hos Inger Ahrenkiel 

 Bente og Elisabeth og Marianne spiser aftensmad med pigerne hos 

Inger? 

 

Onsdag den 22.4. Else-Marie henter Silole og pigerne hos Inger og spiser frokost med 

dem, samt følger dem til FN byen. Vi skal være i FN byen kl. 14.45. 

 Elisabeth tager pigerne med hjem til aftensmad. Silole spiser aftensmad 

med Inger J. og Ulla Påbøl og taler om ansøgningen om folkepension til 

Silole.  

 

Torsdag den 23.4. Mellem kl. 10 og 12 henter Saida nøglerne til Sankt Jakobs sognegård og 

spørger til projekter og teknik. 

 Kl. 12 Saida og Marianne tager med Silole og pigerne til Borups Højskole 

hvor vi spiser frokost. 

 Kl. 13.30 – 15.30 Oplæg på Borups Højskole  

Herefter tager Silole med Marianne. Saida tager pigerne med til 

aftensmad.  

 

Fredag den 24.4. Formiddag til forberedelse af oplæg.  

  Hvem spiser med og laver frokost? 

KL. 16. mødes Bente, Elisabeth og Saida i kirkens Sognegård med 

indkøbt kaffe og småkager og frugt. 

Kl. 17. Åbent medlemsmøde I Sankt Jakobs Kirkes sognegård på 

Østerbro med oplæg af Silole. 

Inger A. henter herefter Silole og pigerne og kører til sommerhus ved 

Isefjorden. Inger kører dem tilbage lørdag til Else-Marie 
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Lørdag den 25.4. Else-Marie har Silole og pigerne med til loppemarked og giver te og lidt 

mad. Marianne henter alle tre efter loppemarked og giver aftensmad.  

  

Søndag den 26.4. Kirkegang efter ønske. Dagens program planlægges nærmere med 

Silole og pigerne i løbet af ugen. Frokost spises undervejs. Hvem 

deltager? 

Saida inviterer til aftensmad med Else og pigerne fra HG. 

 

Mandag den 27.4. Silole mødes med Claus Vittus. Silole og pigerne mulighed for indkøb 

m.m. Hvem laver frokost eller er med på bytur? 

Alle der kan deltager i Tivoli med aftensmad. 

   

Tirsdag den 28.4. Sidste dag med pakning og eventuelle indkøb. 

Afrejse fra Inger kl. 15.00. Bente, Saida, Inge, Elisabeth og Marianne 

følger til lufthavnen 

Afrejse kl. 18.05 fra Kastrup lufthavn terminal 2  

 

Ad) 4. Underskrivning af de nye vedtægter. Dette udføres. 

Ad) 5. Den nye brochure. Brochuren godkendes. Elisabeth går videre med trykning af 100 stk. 

Ad) 6. Støttefesten den 26.9. Vi arbejder videre på planen om at holde Støttefest på Borups 

Højskole. Planlægningsmøde herom den 14.4. hos Marianne 

Ad) 7. Eventuelt. Else-Marie efterlyser tal på hvad man kan støtte med for 200 kr. m.m. Inger 

kopierer oversigt for pris for skolepenge, tøj, toiletartikler m.m. til EM. 
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