
NYHEDER FRA UKRAINE 
________________________________________________________ 

 
LØS har fra krigens første dag støttet vores kollegaer og venner, GEN Ukraine, i deres mobilisering 
for at hjælpe internt fordrevne til at finde midlertidigt hjem i et ukrainsk økosamfund.  

Vi har dagligt været i tæt kontakt med folkene fra GEN Ukraine og har i Danmark samlet ind blandt 
vores medlemmer & frivillige (via 100% for Børnene) for at støtte GEN Ukraine.  

Du kan her læse de første nyheder vi bragte på vores hjemmeside fra GEN Ukraine, da krigen 
startede.  

  



 
 

BREVE FRA UKRAINE  

16. marts 2022 
LØS er i daglig kontakt med GEN Ukraine, der mobiliserer for at støtte internt fordrevne ved at 
give husly i landets mange økolandsbyer, permakulturprojekter og andre steder. Vi vil udgive nogle 
af de opdateringer, vi modtager fra Maksym Zalevskyi, præsident for GEN Ukraine, som står i 
spidsen for mobiliseringen. 

Maksym skriver lige fra hjertet. Om sine overvejelser ift. at vælge at blive i Ukraine fremfor at 
forlade landet. Han skriver om sammenhold midt i en krig. Om at være frivillig i økosamfundene 
fremfor at være soldat i krigen. Og meget andet. 

Læs Maksyms første breve her:  
Breve fra Ukraine I: Brandslukning 
Breve fra Ukraine II: At tage afsted eller blive 
Breve fra Ukraine III: At tro på fremtiden 

........ 
Støt os i at hjælpe Maksym og alle de ukrainske økosamfund - der er fortsat brug for penge til at 
købe forsyninger (mad, hygiejneartikler, senge, benzin, m.m.) til de kvinder & børn som er på flugt 
fra krigen og som har taget midlertidigt bo i et ukrainsk økosamfund. Støt via MobilePay 98365 
eller konto 5331 0244889. LØS indsamler gennem 100% for Børnene - alt sendes afsted til 
Ukraine. 

 

http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/2022/03/Lad-os-fokusere-paa-opgaverne-Brev-fra-UkraineI.pdf
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/2022/03/At-tage-afsted-eller-blive-Brev-fra-UkraineII.pdf
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/2022/03/Brev-III-At-tro-paa-fremtiden.pdf
https://100pct.org/


 

Økosamfund i Europa danner grøn korridor for flygtninge 

9. marts 2022 
Økosamfund i Ukraine og store dele af Europa, også i Danmark, har formet en "grøn korridor" af 
sikkerhed og husly for folk på flugt fra krigen. Sammenholdet i økosamfund & bofællesskaber er 
altid stærkt - men endnu stærkere nu i krisetider. Fællesskabets styrke i økosamfund er, at vi kan 
meget mere sammen, end vi havde kunnet hver for sig.  
..... 
Interview (på engelsk) med koordinatoren i GEN Ukraine, Maksym, der bl.a. fortæller om ukrainske 
økosamfund og hvordan de netop nu huser og hjælper flygtninge på flugt fra krigen via "en grøn 
korridor" af økosamfund.  

Se kort over alle tilgængelige økosamfund i Europa HER. ENGLISH: see map of available ecovillages 
around Europe who can host Ukrainians. 

https://telegra.ph/Ukrainian-ecovillages-during-the-war-03-08
https://telegra.ph/Ukrainian-ecovillages-during-the-war-03-08
https://greenroad.in.ua/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1n1z_SirYwz8jDT9-axQV3b7NlANa8lE-&ll=53.627036920084805%2C16.86980514999999&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1n1z_SirYwz8jDT9-axQV3b7NlANa8lE-&ll=53.627036920084805%2C16.86980514999999&z=6


 
 

 

Støt kvinder i Ukraine på Kvindernes Internationale Kampdag  

8. marts 2022 
HJÆLP EN MOR I UKRAINE på Kvindernes Internationale Kampdag.  
 
Hjælp os med at hjælpe flere ukrainske mødre med børn i sikkerhed i ukrainske økosamfund, 
inden mange af dem rejser videre ud af Ukraine. 
Støt på MobilePay 98365 eller konto 5331 0244889. Vi indsamler gennem 100% for Børnene. Alle 
bidrag går direkte til nødhjælp udført af Global Ecovillage Network. Ukraine - ingen administration, 
kun frivillig indsats.   

 

 

 



 

Første ukrainere ankommer til økosamfund i Danmark 

7. marts 2022 
Det er ganske enkelt rørende, hvor mange mennesker, der gerne vil hjælpe ukrainere på flugt fra 

krigen          
To danske pensionister, Ejvind og Bjarne, er kørt til Polen, for ved grænsen ind til Ukraine at 
afhente bl.a. en mor og hendes to børn på 2 og 7 år, som senere skal ankomme sikkert til 
Økosamfundet Hallingelille i Danmark. De to pensionister har tænkt på ALT. Der er alt fra 
børnesæder, tolk, mad og sågar et overnatningssted med legeplads og morgenmad, hvor de sover 
undervejs. En polak har stillet sit sted gratis til rådighed. De har prioriteret at hente kvinder med 
små børn og har hjulpet omkring 12 mennesker på flugt fra krigen i sikkerhed i Danmark.  
Moderen med de 2 børn, Viktoriia, var ved at gå i spåner, indtil hun snakkede med deres tolk. 
Siden har hun været fuld af fortrøstning og tillid til det nok skal gå alt sammen. 

I weekenden ankom Viktoriia og hendes 2 børn så til Økosamfundet Hallingelille, hvor de nu har 
fundet sig til rette. Godt trætte efter mange dage på flugt fra krigen og efter 9 timers papirarbejde 
ved grænsen. "Det er som at lande i et eventyr. Jeg er meget glad for at finde ro. Det mærkeligste 
er, at I har grise, som om det var kæledyr", udtaler Viktoriia om Økosamfundet Hallingelille.  
I Hallingelille har frivillige taget godt imod med legetøj til børnene, mad, udskåret frugt osv. "Når vi 
spørger hvad hun mangler, er svaret 'et simkort og noget økologisk tandpasta'. Så det skaffer vi", 
udtaler en af de mange engagerede frivillige i Hallingelille. 

Viktoriia er meget bekymret over sin familie derhjemme. Hjælp os med at hjælpe flere ukrainske 
mødre med børn i sikkerhed i ukrainske økosamfund, inden mange af dem rejser videre ud af 
Ukraine. Støt på MobilePay 98365 eller konto 5331 0244889. Alle bidrag går direkte til nødhjælp - 
ingen administration, kun frivillig indsats. Vi indsamler gennem 100% for Børnene. 

Læs en artikel fra TV2 Nord om Ejvind og Bjarne HER. 

https://www.tv2nord.dk/krigen-i-ukraine/bjarne-og-ejvind-samler-flygtninge-op-ved-graensen-til-ukraine?fbclid=IwAR0Gc43WdGAP5HvvvjE0B5vi94GqPJishGA4m47Aaf29RCow42O2vGb7lbg


 

Appel om at støtte vores venner fra Global Ecovillage Network Ukraine 

27. februar 2022 

I LØS har vi arbejdet med Global Ecovillage Network (GEN) Ukraine i flere år, vi kender dem og der er 

etableret venskaber. Også derfor byder det os at stå dem bi, når det gælder. Vi afsøger, hvordan vi kan gøre 

det, mens vi gør det. Der er pt. flere spørgsmål end svar. Her er en opsamling af, hvad vi som bestyrelse 

tænker, at vi som LØS og dermed som økosamfund kan gøre. 

Vi arbejder i LØS i to retninger ift. at støtte Ukraine: 

STØT ARBEJDET I UKRAINE 

Det er nok egentlig sådan, vi bedst kan hjælpe her & nu. Ved at støtte GEN Ukraine, der utrætteligt 

arbejder for at skaffe folk i sikkerhed i økosamfund på landet eller videre ud af Ukraine. Der er hårdt brug 

for midler til helt basale fornødenheder som tæpper, tøj, mad, varme og benzin. LØS indsamler gennem 

100% for Børnene. Støt via MobilePay 98365 eller konto 5331 0244889. Alt sendes afsted - dvs. alle bidrag 

går direkte til nødhjælp - ingen administration, kun frivillig indsats. Del gerne i dit netværk. TAK!  

Følg med og læs mere på https://www.facebook.com/okosamfund 

Hjælp os også meget gerne ved at dele vores Facebook-opslag TAK! 

https://genukraine.com.ua/index.php/en/
https://www.facebook.com/globalecovillagenetwork.ua
https://www.facebook.com/okosamfund
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fokosamfund%2Fposts%2F4771800646251567&show_text=true&width=500


VÆR VÆRT FOR EN UKRAINSK FAMILIE - I DANMARK 

 I LØS koordinerer vi en liste af økosamfund, bofællesskaber og private, der har henvendt sig gennem et 

skema, der samler de europæiske økosamfund, der kan være værter. Skriv jer gerne op som vært 

her: https://forms.gle/ovkVr84z4v8mJ8P6A 

Som vært forventes det, at man sørger for husly og mad til sine gæster. Det er endnu ikke til at sige, hvor 

længe der er behov. I sidste ende er det kommunerne, der skal sørge for indkvartering. Vores fornemmelse 

er, at i særligt de første 3-4 uger i Danmark er det rart at være indkvarteret privat, for lige at komme sig, 

indtil situationen og mulighederne fremstår mere klare. Desuden er de fleste gennem GEN Ukraine bekendt 

med livet i fællesskaber. 

Fra LØS’ side forsøger vi løbende at indsamle information om indrejseregler, særlove, betingelser m.m., for 

at hjælpe dem på turen hertil og for at bistå værter i Danmark med korrekt og opdateret information. Gode 

råd til at agere værter samles i et fælles dokument. 

Læs vores NYHEDSBREV - "SAMMEN FOR UKRAINE" med forskellige forslag til, hvordan du og dit 

økosamfund/bofællesskab kan hjælpe Ukraine - inklusiv en solstrålehistorie om de 2 danske pensionister, 

Ejvind og Bjarne, der har hjulpet ukrainske Viktoriia og hendes 2 børn i sikkerhed i et økosamfund i 

Danmark. 

 

 

 

  

https://forms.gle/ovkVr84z4v8mJ8P6A
https://docs.google.com/document/d/1yDYmnsFoiOgOOReL8wub2pm_kUKjyZQxK0wT8tCmcz4/edit
https://mailchi.mp/30fb61d6065f/492qv4xogl-8854198?fbclid=IwAR1-arMRRlI3wunKh7F9CW_N_r35MabHrbjpQ0wn1AEIjD4JtRIytQ_8O2E


 

Appel om at støtte Ukraine 

25. februar 2022 

Den frygtede krig er desværre en realitet. Og vi vil alle gerne kunne hjælpe. Vores venner i økosamfundene 

i Ukraine har åbnet deres hjem op, så kvinder og børn på flugt fra krigen kan søge husly der. Mange vil 

forsøge at komme ud af Ukraine, men mange vil allerhelst blive. De har akut brug for penge til mad, 

benzin, ekstra senge, m.m. 

 

Vi har ansøgt CISU om nødhjælpsmidler til at udføre akut nødhjælp i Ukraine via vores partner Global 

Ecovillage Network. Ukraine (GEN Ukraine). Indtil da har 100% for Børnene stillet deres 

indsamlingsplatform til rådighed, så vi kan få samlet hurtige midler ind til det vigtige akutte arbejde med at 

få bragt kvinder & børn i sikkerhed i økosamfundene i Ukraine. Hjælp gerne til ved at donere et beløb til 

dette arbejde.  

Overfør til MobilePay 98365 (100% for Børnene) eller konto 5331 0244889. Alle bidrag går direkte til 

nødhjælp - ingen administration, kun frivillig indsats. Tak på forhånd - alle beløb hjælper! 

I LØS har vi i de sidste 5 år arbejdet tæt sammen med GEN Ukraine. Flere frivillige fra LØS har selv været 

der, på besøg i ukrainske økosamfund. Der er også mange fra GEN Ukraine, der har været på besøg i 

Danmark, bl.a. til årsmødet og 'Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival' i 2020. Der er etableret 

venskaber. Og vores venner har brug for vores hjælp. Dem, der har behov for at forlade deres hjem i 

Ukraine, vil vi tilbyde et ‘home away from home’ i danske økosamfund og hos andre (indtil de danske 

myndigheder kan stille op med en ordentlig velkomst). Netop nu er 12 kvinder & børn fra Ukraine på vej 

mod Økosamfundet Hallingelille. 

https://www.cisu.dk/derfnews#/
https://www.facebook.com/globalecovillagenetwork.ua
https://www.facebook.com/globalecovillagenetwork.ua
https://www.facebook.com/100pct.org
https://genukraine.com.ua/index.php/uk/?fbclid=IwAR0MxY3Sgnf132hlRy-xtB_YYPwZ9tM2fXvcUd7C8hoXUT0kupLkyBYFD28


 

Udfyld dette skema: https://forms.gle/ovkVr84z4v8mJ8P6A hvis du har plads i dit økosamfund / fælleshus / 

bofællesskab til en ven fra Ukraine for en tid. Fortvivl ej, hvis du ikke hører noget lige med det samme, men 

der arbejdes på højtryk for at danne et overblik over steder i Europa, der kan tage imod. I tilfælde af 

spørgsmål, skriv til dicte@okosamfund.dk eller camilla@okosamfund.dk (som også arbejder på højtryk, så 

vær tålmodig ift. et svar). 

Så hvordan kan du hjælpe Ukraine her & nu? 

1) Doner penge til Global Ecovillage Network. Ukraine og deres arbejde med at få kvinder og børn i 

sikkerhed. Mobile pay 98365 (via 100% for Børnene) eller konto 5331 0244889.  

2) Tag imod flygtninge fra Ukraine, for en tid. Udfyld dette skema: https://forms.gle/ovkVr84z4v8mJ8P6A 

3) Mediter, chant, dans, tal, del, tænk, føl. Vær med på helt egne måder og styrk budskabet om fred og 

solidaritet. 

 

https://forms.gle/ovkVr84z4v8mJ8P6A
https://forms.gle/ovkVr84z4v8mJ8P6A

