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FARVEL: Børnecen-
ter Gribskov, der 
ophører, sluttede af 
med åbent hus. 

MÅRUM: - Hvis du tror på, at 
det du gør er det rigtige, så 
bliv ved med det!

Denne sluthilsen gav 
20-årige Deewa Faqiri, 
tidligere beboer på Børne-
center Gribskov, til Røde 
Kors-medarbejderne og de 
frivillige omkring modtage-
centret for uledsagede flyt-
ningebørn i Gribskov ved 
Mårum.

Den forhenværende mi-
litærnægterlejr har i 18 år 
fungeret som modtagecen-
ter for børn, der er kommet 
til Danmark uden deres 
familie. Nu er det slut. Ud-
lændingestyrelsen har 
bedt Røde Kors om at lukke 
Børnecenter Gribskov med 
udgangen af 2018 på grund 
af det lave indrejsetal. Op-
gaven med at modtage børn, 
der ankommer til Danmark 

uden voksen ledsager, skal 
varetages fremover i Sand-
holm, som også drives af 
Røde Kors.

Deewas historie
Deewa Faqiri, der flygtede 
fra Afghanistan og kom til 
Danmark for to og et halvt år 
siden med sine to små søstre 
på seks og 10 år, holdt sin tale 
på formfuldent engelsk, da 
Børnecenter Gribskov »fej-
rede« lukningen med åbent 
hus lørdag eftermiddag. 

- Da jeg kom her vidste jeg 
ingenting, ingenting om 
hvordan skal skulle tage 
mig af mine søskende. Jeg 
var bange, jeg kendte ikke 
landet jeg var kommet til, 
kunne ikke sproget. Men 
fra den første dag her fik jeg 
at vide, at jeg ikke behøve-
de at være bange mere. Jeg 
følte mig tryg og fandt ud af 
at gode mennesker fandtes 
i virkeligheden, ikke bare i 
romaner, sagde Deewa Faqi-
ri.

Hun understregede det 

vigtige ved Røde Kors-arbej-
det for børnene - forståelse 
og opmuntring til at gå i sko-
le og være aktive.  

Nødhjælpsorkester
Festdagen blev åbnet med 
underholdning af Nødhjælp-
sorkestret, der er dannet 
i 2015 i forbindelse med en 
indsamlingskoncert for 
jordskælvsofrene i Tibet og 
Nepal. Orkestrets formål er 
at styrke respekt, gensidig 
medmenneskelighed og em-
pati med musik. Nødhjælp-
sorkestret, der bl.a. tæller  
Peter og Ole Kibsgaard, har 
optrådt ved flere lejligheder 
på asylcentre, og var således 
næsten på hjemmebane lør-
dag i Gribskov.
I sin »farvel- og takketale« 
nåede funktionsleder Caro-
line Aagaard Madsen rundt 
om både historien for mod-
tagecentrene for uledsagede 
børn, den glæde personalet 
har haft af at se resultater 
af indsatsen og ikke mindst 
med roser til de mange frivl-

lige, der gennem årene har 
støttet op om centret.

Daglige smil
- Vi modtager børn, der med-
bringer deres egen historie, 
men har det til fælles at de er 
rejst hertil uden deres mor 
og far. Mødet med jer har 
fået os til at vokse og blive 
klogere. Trods alvor og de 
tab I har båret med, har der 
været plads dagligt til smil 
og leg, sagde hun henvendt 
til de børn, der er komet til 
centret gennem årene.

Aktuelt er der 17 børn på 
centret, men flere tidligere 
beboere var mødt op for at 
deltage i arrangementet.
Caroline Aagaard Madsen 
fremhævede hvordan bør-
nene havde genvundet tilli-
den til voksne og genvundet 
deres fysiske og psykiske 
styrke. Og hun takkede de 
mange fantastiske frivillige 
og nævnte som eksempler de 
skoler i området, man har 
samarbejdet med for at give 
unge kontakt med unge, fod-

bolden som et internationalt 
sprog, hvor U14-holdet fra 
Slangerup har taget flygt-
ningebørn ind til træning og 
kamp. Videre tøjbutikken og 
den engelske sprogtræning, 
som amerikanske studeren-
de har bidraget med.

Der var også en tak til sam-
arbejdspartnere som Grib-
skov Kommune, Nordsjæl-
lands Politi, lokalbanen, 
sunhedssystemet og naboer-
ne til centret. 

- Vi kender ikke fremti-
den,  måske åbner centret 
igen, men nu stilles det på 
standby, og vi vil forsøge at 
give vores erfaringer videre 
i Sandholm, sagde Caroline 
Aagaard Madsen.

I beredskab
Efter talen var der optræden 
af nogle af flygtningebør-
nene i samarbejde med The 
Commedia School, mens 
man på dagen havde fået af-
bud fra en tidligere beboer, 
rapperen Providence, der el-
lers skulle have optrådt.

Forskellige udstillinger 
og film fortalte om børnenes 
hverdag på centret og vejen 
hertil og videre. Bl.a. havde 
tidligere beboere bidraget 
med en udstilling »To Be« 
om børns syn på menneske-
rettigheder. 

Ud af medarbejdergrup-
pen på Børnecenter Grib-
skov er 14 opsagt, mens de 
øvrige skal forsætte på det 
ny børnecenter i Sandholm, 
der bliver adskilt fra resten 
af asylcentret. Indtil videre 
kommer faciliteterne inde 
i Gribskov et stykke vej fra 
Mårum Trinbræt til at stå 
tomme som beredskab. 

I forbindelse med luknin-
gen er udgivet et fint skrift, 
der fortæller om Røde 
Kors-arbejdet med børne-
centre gennem 28 år fra det 
første åbnede i Langerød 
ved Fredensborg i 1990. 

njl

Center lukkede ned med gøgl og smil

Ledcer Caroline Aagaard Madsen takkede både børn og frivillige. 

Børn og unge fra centret optrådte sammen med The Commedia School ved Åbent Hus-«lukkedagen« i Børnecenter Gribskov. Fotos: N.J.Larsen

DRONNINGMØLLE: Den ny-
tiltrådte folketingskandidat 
for Socialdemokratiet i Hil-
lerødkredsen, Nick Hæk-
kerup, var fredag forbi Teg-
ners Museum & Statuepark 
for at danne sig et indtryk 
af sagen omkring en mulig 
grusgrav ved Tegners Mu-
seum. Politikeren slutter 
sig til kredsen af folk der 
undrer sig over situationen. 
Besøget gav anledning til 
følgende udtalelse: 

- Jeg har i dag haft den sto-

re fornøjelse at besøge Teg-
ners Museum og tale med 
bestyrelsesformand Ulla 
Dræbye, museumsdirektør 
Luise Gomard samt berør-
te naboer Jesper Barfoed, 
Karen Blincoe, Vibeke og 
Stig Lee Dahm om høringen 
over forslag til Råstofpla-
nen 2020. Et af elementerne 
i Råstofplanen er udlæg af 
område til grusgrav klods 
op af museet. Såfremt grus-
graven bliver realiseret vil 
det efter min bedste overbe-

visning medføre uoprettelig 
skade på de store landska-
belige værdier der er i om-
rådet, på Tegners Museum 
og påvirke Nationalparken 
Kongernes Nordsjælland 
negativt. Jeg vil opfordre 
Regionsrådet til at fjerne 
området fra Råstofplanen i 
den igangværende version.

Region Hovedstaden har 
netop åbnet en høring for 
Råstof 2020 frem til den 17. 
oktober. Her kan man frem-
sende forslag til den nye 

råstofplan, hvor man altså 
også kan skrive hvis man 
synes at Dronningmølle 
området skal ud af planen. 
Tegners Museum har også 
åbnet en underskriftsind-
samling der kan findes på 
rudolphtegner.dk og deres 
facebook side. Her kan man 
skrive under frem til 10. ok-
tober.

Hækkerup: Grusgrav vil skade

Nick Hækkerup gæstede fredag Tegners Museum. 

Nødhjælpsorkestret gav den fuld  gas. 


