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     Tølløse den 13. august 2010 

Tølløse får besøg fra Palæstina 

I oktober 2009 var Christina Hansen fra Tølløse Røde Kors på besøg hos afdelingens 

venskabsprojekt i Palæstina. Den 21.-24. august gengældes den palæstinensiske gæstfrihed, når 

Christina og Tølløse Røde Kors byder to frivillige fra Palæstinensisk Røde Halvmåne velkommen 

til byen. 

Der var lagt et stramt program, da Christina Hansen for knap et år siden tog den lange vej fra 

Tølløse til Palæstina for at besøge det venskabsprogram, som Tølløse Røde Kors støtter. Det drejer 

sig et psykosocialt skoleprojekt til støtte for Palæstinensiske børn, der er stærkt påvirket af livet i 

et besat område. Christina blev taget vel imod og besøgte bl.a. Palæstinensisk Røde Halvmånes 

hovedkontor, lokalafdelinger i både Ramallah og Hebron og to skoler, hvor hun fik lov til at 

overvære de psykosociale workshops og møde nogle af de børn, der har glæde af projektet. Det 

var en stor og meget positiv oplevelse, og hun er meget glad for at kunne gøre gengæld, når to 

repræsentanter fra Palæstinensisk Røde Halvmåne som en del af deres genbesøg lægger vejen 

forbi Tølløse fra lørdag den 21. august til tirsdag den 24. august. 

Gæsterne er Mamoun Abbasi og Jalal Odeh. De er hhv. fra Jerusalem og fra byen Qalqilya på 

Vestbredden. De er begge tilknyttet det psykosociale projekt i Palæstina, hvor de primært arbejder 

med at koordinere og videreudvikle projektet såvel lokalt som nationalt. De to gæster vil blive 

indkvarteret hos Christina og hendes familie i Tølløse. Lørdag skal de besøge Røde Kors Huset i 

Tølløse, hvor de frivillige vil vise frem og fortælle om deres aktiviteter, der bl.a. tæller 

genbrugsbutikken, besøgstjenesten og samaritterne. Om søndagen skal de opleve et stykke 

levende Danmarkshistorie sammen med Christina og familien i Sagnlandet Lejre. Mandag skal de 

besøge en dansk folkeskole og tirsdag aflægger de afslutningsvis besøg i Røde Kors Børnehaven i 

Kr. Eskilstrup.  Tølløse Røde Kors ser frem til besøget og håber, at gæsterne vil få et godt indtryk af 

byen og nye erfaringer og idéer med hjem til Palæstina, ligesom de ser frem til at høre nyt om 

venskabsprojektet. 

 

For yderligere information kontakt Christina Hansen: 

36 45 77 73/25 36 80 60 eller fruhansen@gmail.com.  


