
Foreningen 5 Skoler modtager kåring fra PFA for sit 
velgørende arbejde 
Foreningen 5 Skoler, der har hjemme i København, er blevet udvalgt blandt 31 initiativer til at 
være én af PFA Brug Livet Fondens årlige hjertesager. Om kåringen siger stifter Maren Skjerlie 
Gilling følgende: ”Vi er virkelig beærede over at blive kåret som en af PFA Brug Livet Fondens 
Hjertesager. Målet med vores arbejde er at give børn på flugt fra krigen i Syrien en stemme og 
et håb, så de tør drømme om en fremtid der rækker ud over flygtningelejrenes rammer. At blive 
kåret som Hjertesag føles som en kæmpe anerkendelse af dette mål, og vi glæder os til 
samarbejdet med fonden.” 
 
Foreningen 5 Skoler giver børn, der er flygtet fra krigen i Syrien, det de savner mest: skolegang. 
Foreningen har foreløbig bygget ti skoler med lokale lærere, og flere er på vej. Børnene lærer at 
læse, skrive, regne, og indgå i sociale relationer, men først og fremmest at være børn. De leger 
og synger, og tør nu drømme om en fremtid uden for lejren. Der arbejdes desuden med alt det 
omkring en skole, der får den til at fungere – tøj, mad, børnehave, hygiejne, og styrkelse af 
piger og kvinder i lejrene. 
 
Om udvælgelsen af årets hjertesager siger Peder Hasslev, der er formand for bestyrelsen i PFA 
Brug Livet Fonden og bestyrelsesformand i PFA Pension. ”Vi sætter pris på den høje kvalitet i 
ansøgningerne. Vi har prioriteret de sager, hvor vi mente at kunne gøre den største forskel for 
ildsjælene derude. Der har vist sig en bred diversitet i de indstillede sager, og vi har i år 
prioriteret at støtte udsatte børn i hjem og udland, ufrivilligt barnløse, højtbegavede børn samt 
familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. Vi ser frem til det kommende samarbejde 
med de 5 hjertesager”. 
 
Om PFA Brug Livet Fonden 
Fonden blev etableret i 2009 og har til formål at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge 
livet. Den uddeler i år 175.000 kr. til fem hjertesager, hvoraf 50.000 kr. er blevet tildelt 
Foreningen 5 skoler. I løbet af indstillingsperioden modtog fonden 37 sager, af hvilke 31 mødte 
fondens kriterier. I udvælgelsen af årets hjertesager har fondens bestyrelse har taget afsæt i 
både resultatet af en afstemning på fondens side og en kvalitativ vurdering af de enkelte sager. 
Bestyrelsen består af bestyrelsesformand Peder Hasslev, PFA (formand), professor og 
billedhugger Bjørn Nørgaard, Group CEO Allan Polack, PFA, Torben Dalby Larsen (forhenværende 
Bestyrelsesformand, PFA), og Lone Engberg Thomsen, fhv. formand Teknisk Landsforbund. 
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