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Af Martin Warming

FLYGTNINGE 35 ukrainske børn 
og unge fra Ukraine, der er 
flygtet fra krigen i deres hjem-
land, deltog fra den 28. til 
den 30. december i en aktivi-
tetscamp på Hillerød Stadion. 

Det var Hillerød Fodbold, 
DGI Broen Hillerød, der stod 
bag campen, hvor de ukrain-
ske flygtninge dyrkede idræt, 
lavet krea og hyggede sig - 
og for en stund kunne tæn-
ke på andet krigen hjemme i 
Ukraine, hvor de for bare et år 
siden kunne fejre jul og nytår 
med venner og familie i trygge 
omgivelser.

Hillerød Fodbolds Jump-
4Fun træner, Tobias Kobbe-

rup, var hyret til campen som 
foreningsguide. 

Udover at dyrke idræt med 
børnene sørgede han for at 
skabe bro mellem de børn, der 
har lyst til at gå til idræt, og 
foreningslivet i Hillerød.

- Idræt og bevægelse vir-
ker. Det giver bedre humør, 
bedre helbred, fællesskab og 
netværk i lokalområdet. Det 
er der god brug for blandt de 
ukrainere, der flygter fra kri-
gen til Danmark, siger cample-
der Peter Bennett, der sammen 
med den tosprogede pædagog 
Daria Iakovenko stod bag akti-
vitetscampen.

Borgmester Kirsten Jensen 
deltog i afslutningsfesten, hvor 
børnene sammen havde lavet 

ukrainsk nytårsmad og bagt 
nytårskager.

Kirsten Jensen fik sam-
men med bestyrelsesforman-
den for DGI Nordsjælland, Per 
Frost Henriksen, sagt godt nyt-
år til alle børnene og takkede 
samtidig DGI og Broen Hille-
rød for det gode initiativ med 
campen.

- Børn på flugt har stor 
glæde af at deltage i lokale 
fritids- og foreningsfælles-
skaber. Men deltagelse i for-
eningslivet kommer ikke af 
sig selv. Derfor er campen vig-
tig, da den giver en hjælpende 
hånd til, at børnene kan blive 
en del af positive fritids- og 
foreningsfællesskaber, siger 
Peter Bennett.

Camp skal få ukrainske børn 
og unge ud i lokale foreninger

Der blev taget 

dette fine 

holdbillede, 

da Hillerøds 

borgmester 

Kirsten Jensen 

lagde vejen 

forbi aktivi-

tetscampen 

for ukrainske 

flygtningbørn. 
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