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LOKALT

Møde for nye frivillige og alle 
andre interesserede.

HELSINGØR: Et større antal 
frivillige har allerede meldt 
sig til at yde en indsats for 
l ytningene på Røde Kors 
Modtagecenter i Helsingør. 

Men der er brug for endnu 
l ere frivillige hænder for de 
ca. 300 l ygtninge, der kon-
stant bor i centret i det ned-
lagte hospital på Esrumvej.

- Vi møder en utrolig stor 
velvillighed fra borgerne i 
Helsingør. Vi har fået så me-

gen hjælp og så mange dona-
tioner af tøj og legetøj. Dét, 
vi har rigtig meget brug for 
nu, er kontakter. Kontakter, 
hvor l ygtningene kan mø-
des med danskerne. Måske 
at have noget fælles at mødes 
over og at have en mulighed 

for at stille de spoørgsmål, 
der hele tiden opstår i mø-
det med et helt nyt og ander-
eledes samfund, siger leder 
af modtagecentret i Helsin-
gør, Per Bjørn Poulsen, Røde 
Kors.

På tirsdag i næste uge, 

den 17. marts klokken 19, in-
viteres der derfor til møde 
for alle, der kunne tænke sig 
at blive frivillig eller i første 
omgang bare gerne vil høre, 
hvad det betyder at arbejde 
som frivillig.

Mødet holdes på Modta-

gecentret fra klokken 19 til 
21. Der vil en del frivillige til-
stede for at fortælle om deres 
arbejde.
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Brug for l ere frivillige i modtagecenter

Røde Kors Helsingør-afdeling 
og genbrugsbutik har med 
hjælp fra virksomheden Sin-
ger doneret fem symaskiner, 
så Røde Kors modtagecen-
tret i Helsingør kan etablere 
en systue.

HELSINGØR: Mange af de 
kvindelige beboere på Røde 
Kors's modtagecenter i Hel-
singør og landets asylcentre 
lever isoleret og indgår ikke 
på samme måde som mæn-
dene i sociale aktiviteter, 
hverken i eller uden for cen-
trene.

Isolationen skyldes 
blandt andet den kulturelle 
baggrund, mange af kvin-
derne kommer med, hvor de 
i hjemlandet har været mest 
vant til de gøremål og akti-
viteter, der ligger inden for 
hjemmets rammer.

Det fortæller leder af 
modtagecentret i Helsingør, 
Per Bjørn Poulsen.

Nu vil modtagecentret i 
Helsingør prøve at ændre på 
denne skævhed. Ved hjælp af 
en donation, der kommer fra 
Singer Symaskiner og som 
er sat i søen af Helsingør-af-
delingen af Røde Kors og or-
ganisationens genbrugsbu-
tik i Stjernegade bliver der 
etableret en systue, hvor 
man især håber, at mange af 
kvinderne vil benytte sig af 
og dermed lære hinanden at 
kende.

Tiden føles lang

Ideen opstod, da leder af Rø-
de Kors Helsingør, medlem 
af Røde Kors hovedbestyrel-
se, Claus Jonsen, for nogen 
tid siden til et møde deltog i 
en debat om, hvordan l ygt-
ningene tilbringer tiden i 
centrene, umiddelbart efter, 
de er ankommet her til lan-
det, for de l estes vedkom-
mende efter en lang, farefuld 
l ugt.

- Bekymringen springer 

Systue skal være med til 
at bryde kvindernes isolation
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Her sidder jobcentermedarbejder  
Maka Hildiharoeva ved en af de 
symaskiner, der lige er ankom-
met til den kommende systue i 
Røde Kors's modtagecenter i Hel-
singør. Bag hende står fra venstre 
centrets leder Per Bjørn Poulsen, 
formand for Røde Kors Helsingør 
Claus Jonsen og Tanja Karstens, 
der er frivilligkoordinator.

Claus Jonsen, formand for Røde Kors Helsingør, har taget initiativ til at skaffe de nye symaskiner fra Singer.

op, fordi kvinderne generelt 
er isolerede og opholder sig 
meget på deres værelser. Når 
man ikke har noget at lave, 
så føles tiden meget lang og 
vi i k ideen til at etablere en 
systue, fortæller Claus Jon-
sen.

Han kontaktede virksom-
heden Singer, der forhand-
ler symaskiner og det viser 
sig, at Singer i forvejen har 
en humanitær vinkel i deres 
virksomhedspolitik. 

Derfor har Røde Kors 
Helsingørs genbrugsbutik i 
Stjernegade brugt en del af 
deres indtægt til nu at købe 
fem symaskiner til stærkt 
nedsat pris. 

Mange færdigheder

- Kvinderne sidder med 
enorme ressourcer og vi hå-
ber, at de vil benytte systu-
en og få nogle af deres man-
ge færdigheder brugt. De 
kan komme til at møde hin-
anden her, lære hinanden 
at kende og opbygge noget 
i fællesskab, siger leder Per 
Bjørn Poulsen.

En af de nyankomne 
kvinder i modtagecentret på 
Esrumvej er Louisa. På sin 
l ugt fra Tjetenien har hun 
været tre måneder undervejs 
til Danmark og Helsingør er 
hendes første egentlige stop 
efter l ugten.

- Jeg har arbejdet i ni år 
som syerske. Jeg lærte mig 
selv at sy gardiner. Nu glæ-
der jeg mig til at komme i 
gang igen her, siger Louisa, 
der ikke ønsker hverken bil-
lede eller fuldt navn frem i 
of entligheden.

Hillerød Nørkleklub, der 
er en afdeling af Røde Kors, 
vil blandt andre være med til 
at sætte gang i systuens akti-
viteter. Et forslag er, at man 
kan sy bamser til modtage-
centrets børnehave.

”
 Bekymringen springer op, fordi kvin-

derne generelt er isolerede og ophol-
der sig meget på deres værelser. 

Claus Jonsen


