
 

 

 

Tak til Gunver Bjærre for oversættelsen af disse linjer – fra en mail fra Philippe Dupont, som er 

direktør for Mindecenter for Abbé Pierre og Emmaus! 

Esteville 

Første Abbé Pierre-turnering 

Solidaritetsturnering i seksmands-fodbold 

Protektor: Grégory Beaugrard (US Quevilly, finalist i den franske pokalturnering i 2012) – som ses 

på næste billede. 

Lørdag 30. maj 2015 kl. 9 – 16 

I Abbé Pierres Mindepark – Emmaus i Esteville (76690) 

 



 

 

 

Fodbold i Abbé Pierres Mindepark 

Center Abbé Pierre – Emmaus organiserer for første gang en solidaritetsfodboldturnering lørdag 

den 30. maj 2015. Turneringen finder sted i Abbé Pierres Mindepark i Esteville (30 km nord for 

Rouen). Banen er præpareret til at give spillet de bedst mulige betingelser: kortklippet græs, 

afmærkning med kridtemaskine, godkendte mål og erfarne, frivillige dommere ...  

Et møde 

Det drejer sig om en turnering for seksmandshold. Kampene spilles på en reduceret bane og varer 

8 minutter. Der ventes 16 hold til denne sports- og venskabsdag. Turneringen er planlagt således, 

at hvert hold spiller 4 eller 5 kampe. Efter de indledende kampe fra 9.40 til 12.30 følger 

placeringsfasen og derpå finalen fra kl. 14. Hvert andet hold består af Emmaus-deltagere fra 

samfund overalt i Frankrig (Aurillac, Saint-Omer, Angoulême, Nevers …)  

Protektor: Grégory Beaugrard 

Gregory Beaugrard, kaptajn for US Quevilly og finalist i den franske pokalturnering i 2012, har sagt 

ja til at være protektor for turneringen. Han støtter op om de værdier, som Abbé Pierres 

Mindepark står for, og han overrækker præmier til spillerne ved arrangementets afslutning. 



Den rigtige ånd 

Både sportsudøvere og tilskuere kan styrke sig på stedet: Der er café, grill, sandwiches … Frivillige 
og ansatte ved Mindeparken for Abbé Pierre og Emmaus vil gøre denne dag til en festdag. 
Frokostpausen giver mulighed for venskabeligt samvær samt et gratis besøg på centeret. Abbé 
Pierres budskab om at opbygge en mere solidarisk verden formidles også igennem sporten. 
Fairplay og venskab forenes under denne førsteudgave af Abbé Pierre-turneringen, som centret i 
Esteville regner med at afholde en gang om året fremover. 

Dette billede fulgte med mailen fra Philippe Dupont – dets oprindelse og fotograf er ukendte: 

 

 

 


