
 

Årsrapport 2018 for Ukraine og Region 2 

Ukraine er Europas næststørste 
land med 45,5 mio. indbyggere, 
grænser op til Rusland, Polen, 
Hviderusland, Slovakiet, Ungarn og 
Moldova 

 
Region 2 har kontakt til følgende 
Soroptimist klubber i Ukraine: 

 Uzhgorod 

 Kiev 

 Dnipro 

 Lviv 

 Chernihiv 

 

 

I 2018 har Ukraine-udvalget doneret i alt EUR 8.295 = DKK 62.000 

    
Uhzgorod: 
Marts 2018: Havde ansøgt om i alt 2000 EUR til videreførelse af projekt "Mother and 
child" samt 1000 EUR til "Mentoring young girls". Vi bevilgede 2000 EUR som de kan 
fordele, som de vil. 
 
Lviv: 
Marts 2018: Havde ansøgt om et større beløb til renovering af musiklokale, projekt "Lively 
Notes".  
Vi bevilgede 1880 EUR øremærket til møbler. 
Oktober 2018: Havde ansøgt om i alt 1646 EUR til ”In the rythm of the dance”. Vi 
bevilgede 1200 EUR øremærket lønudgifter. 
 
Kiev: 
Havde ansøgt om penge til hhv. projekt "Kanistherapie", "Life goes on", "Yes, I can" og 
"Ready for life". 

 



Vi bevilgede 500 EUR til "Kanistherapie" (et projekt med terapi ved brug af hunde) marts 
og endvidere fik Else Madsen 1000 EUR med til klubbens 25 års jubilæum i september 
(se referat nedenfor). 
 
Dnipro: 
Havde ikke ansøgt om noget, men Berit Kiilerich havde 500 EUR med ifb. med sin 
deltagelse i Golden Ring i september (se referat). 
Oktober 2018 bevilgede vi 700 EUR øremærket en speciel kørestol (se referat). 
 
Chernihiv: 
Ny klub i Region 2 sammenhæng. Vi besluttede fremover også at støtte denne klub, som 
er meget aktiv og længe har arbejdet med SI Dragør-St. Magleby. 
Oktober 2018 ansøgte de om 515 EUR til rensning af brønde, så de ubemidlede familier 
kunne få adgang til rent vand – og beløbet blev bevilget. 
 
Kiev 25 års jubilæum - referat Else Madsen: 

Fra Ikast deltog 2 soroptimister med ægtefæller, og 
de startede i Lviv. Efter første dags sightseeing 
havde Nataliye arrangeret et besøg på den skole, 
hvor Else havde været i september 2017. De genså 
tysk lokalet og kunne nu se det flotte nyrenoverede 
sanglokale. De blev mødt med sang i begge klasser. 
Musiklokalet var blevet virkelig flot, iderigt og enkelt 
udsmykket. Det var nogle pragtfulde glade børn at 
møde og ledelsen og lærerne udtrykte stor 
taknemlighed for vores bidrag. 

Efter 2 dage i Lviv gik turen til Kiev, hvor de deltog i 
hele arrangementet. Festaftenen blev indledt med 
taler og gennemgang/præsentation af de forskellige 
projekter, som klubben pt kører. Alle klubberne i 
Ukraine var repræsenteret samt soroptimister fra 6 
lande, og der var ca. 60 til festen. Der var en god 
stemning og godt humør – og Region 2 blev nævnt 
en del gange.  

Kievklubben udtrykker også ligesom Lviv, at de ikke 
økonomisk ville være i stand til at byde ind med 
projekter af denne karakter, hvis de ikke fik penge 
udefra. 

Lederen fra kanisteraphieprojektet deltog og hun kom ekstra hen til Else og takkede 
hjerteligt. På den relative korte tid de havde kørt projektet, så de store fremskridt ved 
børnene. Større tryghed og nogle var begyndt at kunne udtrykke sig ved få ord og mimik.  

Lederen fra skolehjemmet var også på podiet og takkede. Alt i alt borger det for at 
projekterne kører rimeligt godt. 

 

 



"Golden Ring"  - referat Berit Kiilerich 

Fra Skanderborg deltog 2 soroptimister med en enkelt ægtefælle. Golden Ring arrangeres 
hvert andet år af SI Dnipro for at tjene penge til deres projekter. Turen er en blanding af 
turisttur (og åben for alle soroptimister med venner, familie etc) og besøg privat og 
udvalgte projekter. 
Soroptimisterne havde gjort et stort arbejde for at give en dejlig oplevelse med ”dinner in a 
local home”. De havde blandet deltagerne, så man på tværs var sammen med 
rejsedeltagere fra Israel, England, Holland, Belgien og Italien - så alt i alt en dejlig og 
spændende aften. Berits mand, som i øvrige var ene hane i kurven denne gang, fik en 
lang og god samtale om situationen i Ukraine. Interessant er det, at Dnipropetrovsk ikke 
var på landkortet før 1980, idet russerne lavede raketter der, - en by med en million 
indbyggere!! Efter revolutionen i 2014 har man sløjfet den russiske endelse, så nu hedder 
byen Dnipro. 

Berit havde mest set frem til et besøg på 
børnehjemmet, som region 2 har supporteret 
gennem projektet Teater for børn. Det var 
vigtigt for ukrainerne, at vi ikke kaldte dem 
retarderede el. handicappede, men børn med 
særlige behov. Berit var positivt overrasket over 
at besøge børnehjemmet i Dnipro. Ungerne så 
glade ud, de blev tiltalt pænt af de ansatte og 
de var lykkelige for at fremføre deres 
sangstykker og kørestolsdans mellem 2 
kørestole og en spastisk pige - alle var rørt til 
tårer. 

Noget der gjorde rigtig ondt på Berit var at se en 15-årig pige i en kørestol, som slet, slet 
ikke var beregnet for hendes handicap. Hun kunne ikke tåle at få belastning på sin rygsøjle 
og måtte ”ligge” i en gammeldags kørestol med hovedet hvilende i et tørklæde.  

Soroptimisterne fra Dnipro kommer et par gange om ugen på børnehjemmet, bl.a. for at 
hjælpe de unge mænd til svømmetræning og har et håb om, at én af de unge mænd på et 
tidspunkt kan deltage i de paraolympiske lege. 

SI Selby, England, havde gaver med til børnene. Hvad de blev mest glade for var nye 
tandbørster - det var som om de fleste var vokset fra bamserne og der var da også utrolig 
meget legetøj i legerummet. SI Selby havde også speciallegetøj med til udviklingslege. En 
rigtig god ide, som børnehjemmet blev meget glade for. Nathali fortalte, at der på 
børnehjemmet også er en afdeling for ”multihandicappede” . De børn så vi ikke, men fik 
fortalt, at de på et tidspunkt også havde fået gaver, bl.a. tørklæder, som de kunne kigge 
på, men de var desværre forsvundet på mystisk vis - personalet er dårligt lønnet og 
mangler selv alt, så måske skal vi tænke dem ind i vores næste besøg på børnehjemmet. 

 
 
 

 



Lastivka-sommerlejr 2018 - referat: 
 
Afledt af vores arbejde i Ukraine-udvalget var vi i foråret blevet bekendt med, at 
organisationen Lastivka http://www.lastivka.dk/?lang=da arrangerede sommerlejr for børn 
fra 12 forskellige steder i Ukraine. Børnene havde enten mistet en far i krigen i øst-ukraine 
eller havde en far med krigsskader, og de var mellem 9 og 13 år. Altså kendte de ikke 
hinanden i forvejen - trods det rejste de helt alene til Danmark i bus (nogle havde været 
2,5 dage undervejs) med 5 voksne hjælpere for at få en 
god sommerferie langt væk fra de daglige bekymringer.  

SI Ikast og SI Brande aftalte derfor med Lastivka, som 
ønskede rygsække til 46 børn, at klubberne ville betale 
for disse. Efterfølgende skaffede Ulla Bundgaard, 
Kirsten Pedersen, Lisbeth Vindum og Else Madsen 
sponsorgaver til "goodie-bag'en" . 

Vi fire soroptimister tog til Harrild Hede (se artikel i 
Herning Folkeblad 12.6.18) for at møde børnene og fik 
samtidig en snak med de ukrainere, som arrangerede besøget - en meget positiv 
oplevelse. Vi fik virkelig et indblik i, hvor meget herboende ukrainere gør for at hjælpe 
deres landsmænd. 

Senere på ugen tog Else og Lisbeth til Pårup-lejren, hvor feriebørnene overnattede, og 
uddelte sweatshirtene fra Uhre Friskole, så de kunne få den rigtige størrelse. De faldt i god 
jord, da børnene ikke have særlig varmt tøj med (og sommertemperaturen her i DK var for 
nedadgående). 

Så alt i alt en god oplevelse for os, som vi synes vi kan bruge i det fremtidige arbejde i 
Ukraine-udvalget. Det var en opgave, vi fire selv opsøgte og påtog os - så derfor har 
øvrige klubmedlemmer som sådan ikke direkte været involveret i det. Der er nu lavet en 
fokusrapport. 

Bevar Ukraine: 

Olena Ignatiuk, Andrii Kuzmyn og Viktor Sydorchuk fra foreningen "Bevar Ukraine" deltog i 
vores marts-møde og fortalte om foreningens 
aktiviteter. Foreningen er en godkendt 
hjælpeorganisation som indsamler brugt 
hospitalsinventar, -udstyr, skolemøbler samt hvidevarer 
og finansierer transporten af dette via 
medlemskontingenter og donationer.  

Efterfølgende har vi skaffet foreningen kontakt til hhv. 
MidtVask, Aarhus, Aabenraa Sygehus, Blåhøj El, 
Dalgasskolen, Klovborg Friskole, hvor de har fået brugt 
hospitalstøj og -linned, dyner, senge, diverse 
hvidevarer og stole. 

 

 

http://www.lastivka.dk/?lang=da


Pt. opfordres alle til at skaffe kontakter til "Bevar Ukraine" og evt. blive medlemmer 
http://bevarukraine.dk/da/bliv-medlem/ . Endvidere søger foreningen en stor lagerhal i 
Herning-Silkeborg området, så man på sigt kan indsamle større mængder udstyr. Man kan 
også følge deres aktiviteter på Facebook. 

   

 

Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan være med til at gøre en forskel 
og vi har ved vore besøg set, at det nytter.  
      Soroptimisterne i Region 2, Danmark                         

http://bevarukraine.dk/da/bliv-medlem/

