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Tilbage i 2003 stod Karim Azizi (t.h.) sammen med Hossain Amiri bag en indsamling til fordel for
deres hjemland Iran, der var blevet ramt af et voldsomt jordskælv. Denne gang samarbejder han
med Hanne Henriksen, Peter Stentoft og René Høeg, der alle er sognepræster i Klosterkirken i
Horsens, ligesom rektor på Horsens HF og VUC, Dinna Balling, også er involveret. Arkivfoto
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HORSENS - Den massive tilstrømning af flygtninge, der i denne uge har krydset den danske
grænse, udløser reaktioner på den lokale front.
På mandag starter en indsamling i Horsens til fordel for de syriske flygtninge, og arrangørerne
håber, at initiativet kan strække sig over tre-fire uger.

- Vi er ved at få styr på en masse detaljer, men vi starter på mandag med at stille indsamlingsbøsser
frem på VUC, forklarer Karim Azizi.
Han er idémanden bag indsamlingen og har allerede fået alle byens kirker samt provsten i Horsens
Provsti, Annette Benneds-gaard, med på vognen. Derudover giver eleverne og de ansatte på
Horsens HF og VUC, hvor Karim Azizi underviser, også en hånd med.
- Eleverne står klar til at hjælpe, så snart vi går i gang. Nogle af dem er i gang med at lave T-shirts
og udvikle et slogan til indsamlingen, fortæller han.
http://hsfo.dk/article/20150913/ARTIKLER/150919561
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Musikholdet fra VUC vil levere underholdningen, og foran Klosterkirken vil et stort telt udgøre
samlingspunktet, hvor man kan aflevere pengebidrag eller andre donationer. Hvornår eventen
finder sted, er ikke fastlagt endnu, men arrangørerne arbejder på højtryk for at få orden på
detaljerne, og de håber, at endnu flere vil slutte sig til.
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