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SEK TION 1

Fodbold fremmede forståelsen
SKOLER: Fodbold-elever fra
Xclass inviterede
asylsøgere til fodboldstævne som led
i uge, hvor de gør
gode gerninger. Det
skabte bedre forståelse - og gæsterne
vandt.
Af Arne Svendsen
SLAGELSE: Begejstring for
fodbold er en verdensomspændende størrelse. Det
blev nok en gang bevist
torsdag i UV-hallen, hvor
spillere fra mange lande var
samlet.
Det skyldes et initaitiv fra
de to fodboldklasser på 10.
klassecentret Xclass. De har
som tidligere nævnt i avisen
temauge om gode gerninger,
og fodbold-linjens gode gerning var at arrangere et fodboldstævne, hvor de havde
inviteret 40 asylsøgere fra de
to centre Avnstrup ved Roskilde og Sigerslev på Stevns.
- Fantastisk, jeg elsker at
spille fodbold, og det er et
rigtig godt stævne, lød det
fra 26-årige Abraham Fsehaye fra Eritrea, der spillede
med på et af de tre hold fra
Sigerslev.
Han fik sig blandt andet en
lille snak med Oliwer-David
Fredericia, der var med på
PR-holdet hos XClass.
- Det var fedt at snakke
med dem. Det er nogle vældig søde mennesker, lød det
bagefter fra Oliwer-David
Fredericia.
Abraham fortalte blandt
andet, at han var flygtet
fra Eritrea på grund af undertrykkelse. Hans kone
befinder sig stadig i landet.
Abrahams håb er dog at få
en fremtid i Danmark.
På centret i Sigerslev bor
der udelukkende mænd, og
deltagerne i stævnet herfra
kom udover Eritrea fra Somalia, Etiopien, Marokko,

»
Elever fra Xclass fulgte med i slagets gang placeret bag netmaskerne.
Mali og Uganda.

tæller, at man tog kontakt til
centrene for tre uger siden.
- Han er jo rigtig flink
Og han glæder sig over, at
Eleverne fra Xclass havde stævnet gav anledning til en
delt sig op i tre hold til op- bedre forståelse mellem de
gaven udover at deltage på lokale elever og asylsøgerne.
- En af eleverne har lige
banen. Et der tog sig af at arrangere stævnet, et der tog sagt til mig, efter at have
sig af at sørge for mad til den snakket med en af asylsøfælles spisning efter stæv- gerne, at »han er jo rigtig
net, og så endelig PR-holdet, fl ink«. Der er nok mange af
vore elever, som aldrig har
der optog stævnet på video.
Med henblik på at vise snakket med en asylsøger
»highlights« fra stævnet i før, siger Niels Lawaetz.
Han kunne også konstatedag fredag, hvor eleverne
re, at de inviterede gæster
skal samle op på ugen.
Niels Lawaetz er lærer på udefra bestemt også godt
fodboldlinjen sammen med kunne spille fodbold.
Abraham fra Eritrea forThomas Eriksen, og han fortæller, at han ikke
havde spillet fodbold på en rigtig
bane før han kom til
Danmark for nogle
måneder siden. Men
på asylcentret i Sigerslev bliver der
spillet meget fodbold.
- Det er en rigtig
god aktivitet, hvor
vi også gør meget ud
af fairplay. Vi tager
ud til stævner, og
har et samarbejde
med en lokal fodboldklub om at træne med, fortæller
Torben Sloth, aktivitetsmedarbejder
Abraham Fsehaye fra Eritrea var glad for at være med til stævnet i Slagelse, og frivillighedskohvor han her er i aktion.
Foto: Thomas Olsen ordinator på asyl-
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centret i Sigerslev, der ivrigt
coachede de tre hold fra Sigerslev undervejs.

Gæsterne vandt
Også på centret i Avnstrup
spilles der meget fodbold,
og Torben Sloth fortæller,
at der er noget specielt over
det, når de to centre mødes
på fodboldbanen.
- El Classico, blev der således råbt, da de sortklædte

afrikanske
Sigerslev-folk
stod overfor de lyseblå fra
Avnstrup. Som en sammenligning med de drabelige
spanske opgør mellem Real
Madrid og Barcelona.
Kampen blev da også uhyre spændende og afgjort på
et enkelt mål i de sidste sekunder.
Hele stævnet endte i øvrigt
med sejr til et af de tre hold
fra Sigerslev foran Xclass.

En af eleverne har
lige sagt til mig, efter at
have snakket med en af
asylsøgerne, at »han er
jo rigtig flink«. Der er nok
mange af vore elever,
som aldrig har snakket
med en asylsøger før.

Niels Lawaetz,
lærer på fodboldlinjen

Oliwer-David Fredericia fra Xclass fik sig en snak med 26-årige Abraham Fsehaye fra Eritrea, der spillede
med på et af holdene fra asylcentret i Sigerslev på Stevns.
Foto: Thomas Olsen

