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UKRAINE: DGI Nord-
sjælland i Hillerød 
hjælper ukrainske 
børn og unge med at 
gå til idræt. Her kan 
de få lov til at bare 
at være børn.

Af Per Skovkjær Sand

HILLERØD: I løbet af julefe-
rien har DGI Nordsjælland 
og Broen Hillerød lavet en 
aktivitetscamp for ukrain-
ske børn, hvor der er blevet 
danset, spillet fodbold, lavet 
gymnastik og stået på ski på 
CopenHill op  Amager.

Det er et eksempel på, 
hvordan DGI Nordsjælland 
hjælper ukrainske flygtnin-
gebørn med at blive del af 
foreningslivet. Det handler 
både om at hjælpe ukrain-
ske børn og unge med at fin-
de den helt rigtige forening 
for dem, og om at hjælpe for-
eningerne med at tage godt 
imod ukrainerne, forklarer 
Peter Bennett, der er udvik-
lingskonsulent i DGI Nord-
sjælland. 

-  Der er mange fra Ky-
iv-området, som søger gym-
nastik. Jeg ved ikke, om de 
har en tradition for det der, 
men der er mange, vi har 
henvist til Hillerød Gymna-

stikforening, fortæller han. 
DGI Nordsjælland fik tidli-

gere på året 50.000 kroner af 
Hillerød Kommune til arbej-
det for de ukrainske børn, 
og byrådet bevilgede på 
byrådsmødet 14. december 
yderligere 50.000 kroner til 
arbejdet det kommende år. 

Foreningerne får hjælp til 
at søge kontingentpuljer, så 
de ukrainske børn og unge 
kan få betalt kontingentet. 
DGI Nordsjælland hjælper 
også foreningerne med at 
søge penge fra en pulje til at 
købe en dragt til kampsport, 
fodboldstøvler eller gymna-
stiktøj. 

Idrætten er et frirum for 

de ukrainske børn og unge, 
men også en mulighed for at 
åbne op om nogle af deres op-
levelser. 

-  Det bliver lidt en person-
lig relation, man får til dem. 
Nogle lukker lidt op og for-
tæller, hvad der sker. Nogle 
bruger idrætten til at være 
et sted, hvor de ikke behø-
ver at forholde sig til det, de 
kommer fra. Det er derfor, vi 
synes, idrætslivet er så godt, 
fordi man kan få lov til bare 
at give slip på det, man kom-
mer fra, siger Peter Bennett. 

DGI Nordsjælland har 
lavet camps for ukrain-
ske børn to dage i påsken, i 
sommerferien, i efterårsfe-
rien, og her i juleferien har 
de lavet tre aktivitetsdage 
med ukrainske børn, hvor 
hovedformålet er at give en 
forsmag på foreningslivet. I 
løbet af en camp lukker bør-
nene mere op for deres ople-

velser. 
- Der er nogle, som har væ-

ret ude for oplevelser, som 
børn helst ikke skal være 
udsat for. Som ingen skal 
være udsat for, siger Peter 
Bennett.

Mistede familie 

Særligt gør det indtryk, 
at mange af børnene har 
familiemedlemmer, som 
er en del af krigen. Nogle 
mænd må forlade Ukraine, 
men mange skal blive i 
landet.

-  Det mest hjerteskæren-
de er, at langt de fleste børn, 
der er her, har en far, en bror 
eller en onkel, som er invol-
veret i den her krig. Vi har 
været ude for børn, der har 
mistet familiemedlemmer. 
Det er rimelig hårdt. Så 
kommer krigen tæt på, siger 
Peter Bennett.

De 50.000 kroner, som DGI 

Nordsjælland har fået bevil-
get af byrådet til det fortsat-
te arbejde med de ukrainske 
børn går til de camps, DGI 
laver, til en tosproget over-
sætter og til et mobilabon-
nement til den mobiltelefon, 
som oversætteren har, så 

ukrainerne kan ringe til 
hende. Derudover bliver der 
lagt mange frivillige timer 
i arbejdet med at hjælpe de 
ukrainske børn og unge ind 
i foreningslivet.

Ukrainske børn får frirum gennem 
idræt: - De har været ude for oplevelser, 
som børn ikke skal udsættes for
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Peter Bennett
DGI Nordsjælland

De ukrainske børn var også på CopenHill på Amager og stå på ski.  Foto: Peter BennettGymnastik var på programmet, da DGI holdt julecamp i samarbejde 
med Broen Hillerød for ukrainske børn.  Foto: Peter Bennett

Peter Bennett fra DGI sammen med Anna Tischenko og hendes 7-åri-
ge søn Daniel, der er begyndt at spille fodbold i Hillerød Fodbold.      
 Privatfoto

Fodbold på julecampen for ukrainske børn arrangeret af DGI 
Nordjsjælland og Broen Hilelrød.  Foto: Peter Bennett


