
 

 

2015 – Mission Ukraine 

- af Clément Remond 

- oversat af Naja Egede Kristensen 

Illustrerede versioner 

på fransk http://gtu.dk/Ukraine_avril-mai_2015_fr.pdf  

engelsk http://gtu.dk/Ukraine_April-May%202015_en.pdf  

og spansk http://gtu.dk/Ucrania_%20Abril%20Mayo%202015_sp.pdf  

  

 

Otte frivillige fra forskellige baggrunde rejste til Ukraine for at hjælpe Emmaus-Samfundet i 

Nasha Khata: Olivier fra Emmaus Norges, Clément og Yoan fra Emmaus Planay, Eric fra 

Emmaus Chalon, Vincent fra Emmaus Vesoul, Christophe, Maurice og Stéphane, der er 

landmænd. 

 

Maurice og Stéphane var de første til at ankomme i Ukraine tre uger før resten af os. 

 

De leverede uvurderlig hjælp ved at tilbyde rådgivning og hjælp med landbrugsarbejdet og 

kvægbruget. 

 

Dag 1 og 2: Destination Polen og Ukraine 

 

På dag 1 af vores tur kørte vi hele dagen for at nå Krakow og vi ankom til vores destination 

(Emmaus-huset i Krakow) omkring kl.23:30 uden at have stødt på nogen problemer 

undervejs. På trods af den sproglige barriere modtog vi en varm velkomst og blev overrasket 

af de attraktive, moderne omgivelser, som omfatter af et fælleshus og en anden bygning, som 

er hjemsted for snedkerværksted og bruges til lagring af tøj og møbler. 
 

Desværre var vi ikke i stand til at besøge Emmaus-Samfundet i Krakow, da tiden var af 

afgørende betydning, og vi var nødt til at tage af sted hurtigt næste morgen efter et kort møde 

med Emmaus-samfundets leder.  
 

Derefter satte vi kursen mod Rzeszow, hvor vi skulle have frokost. Vi ankom til dette 

tiltalende, lille samfund omkring kl.11.00. Emmaus-Samfundet ligner mest en butik i en by – i 

hvert fald er det fordelt på to etager i en bygning lejet af Emmaus Rzeszow. Vi mødte et 

engageret og dynamisk team, herunder en landsmand, Cédric, der arbejder som chauffør og 

altmuligmand, samt lederen af Emmaus Rzeszow. Vi fik en varm velkomst. 
 

Denne butik i bymidten er åben syv dage om ugen og går godt. Vi bemærkede masser af 

kunder, mens vi var der. Ifølge Cédric går det godt med at indsamle møbler! Butikken har en 

fin afdeling med brugt tøj og attraktive møbler på anden sal (masser af sofaer, tredelte sofasæt 

og garderobeskabe) og et rum, hvor brugt tøj sorteres. Intet går til spilde, og der sælges endda 

tøj af mindre god kvalitet i poser til en overkommelig pris, og nogle af de mennesker, vi 

mødte, der donerede tøj, købte også nyt, brugt tøj i butikken.  
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Dette er virkelig lovende for fremtiden, da dette samfund med udspring i meget små kår har 

formået at opnå en vis grad af stabilitet. 
 

Vi tog af sted igen efter frokost mod den ukrainske grænse, som vi nåede relativt hurtigt, men 

at passere grænsen viste sig at være alt andet end hurtigt! Vi ventede i lang tid på krydse 

grænsen, og sprogbarrieren var endnu sværere at krydse! Heldigvis kan engelsk bruges til at 

gøre sig forståelig, og efter at have ventet i tre og en halv time og gået gennem talrige 

checkpoints, kom vi endelig ind i Ukraine. 
 

Eventyret begyndte, da vi opdagede, at vejene var fyldt med huller! Så at fare vild var bestemt 

ikke en god mulighed; men ikke desto mindre var det lige, hvad vi gjorde! Faktisk var det 

GPS’ens skyld, og vi endte med en natlig køretur gennem pampassen med samme hastighed 

som en trækhest! Endelig ankom vi i Drohobych kl.00:30 efter en begivenhedsrig rejse. Vasyl 

ventede på os på Caritas-kontoret, hvor han havde middag klar til os, og vi mødte også vores 

tolk, Taras. 

 

Dag 3: Møde med Caritas og Nasha Khata 

 

Efter gårsdagens følelser og en god nats søvn ventede Vasyl torsdag morgen på os sammen 

med Taras, og vi mødte også Ivanna og Mariana der er henholdsvis revisor på Nasha Khata og 

en fransk-ukrainsk oversætter, der arbejder for Caritas. 
 

Nasha Khata ligger 6-7 km fra byen på en grund, der tilhører Caritas; området er en tidligere 

sovjetisk militærbase. 
 

To meget forskellige samfund er placeret på dette område. Det første - Nazareth - indtager 

den første del af området og har to bygninger og er også ved at opbygge en trækirke, mens 

Nasha Khata indtager den andet del af området og har en bygning, der har boliger med 

soveværelser ovenpå for kammerater. Flere af soveværelserne er ved at blive renoveret. 

Der er to store lagerlignende bygninger beliggende over for boligområdet, og de er opdelt i 

flere sektioner: en sektion til sortering og opbevaring af tøj og nogle få møbler, et nedlagt 

centralt område, som er ganske stort og tilbyder et stort potentiale, og resten er delt op for 

hver type dyrehold (hønsehus, stald og svinestier). 
 

Et område beplantet med træer ligger bag de to svinestier, hvoraf en del af dette område 

allerede er afgrænset af stolper og pigtråd, hvilket gør det til en udendørs indhegning for en af 

de to svinestier (to forskellige racer holdes på Nasha Khata, derfor er man nødt til at have 

godt adskilte områder).  
 

Men hegnets effektivitet lod en del tilbage at ønske, og vi så, at nogle grise vandrede frit rundt 

i gården. Pigtråden var ikke stram og var næsten ubrugelig visse steder. Vasyl fortalte om 

hans ønske om at skabe en anden udendørs griseindhegning ved siden af den første, således at 

hver af svinestierne havde deres egen område. 
 

Endelig fik vi chancen for at møde Maurice og Stéphane, de to landmænd, der allerede havde 

været i Ukraine tæt ved tre uger. Vi talte lidt med dem og fik en opdatering om arbejdet, der 

allerede er gjort, og hørte deres observationer af gården. De var begyndt at arbejde i markerne 

ved at betale en lokal landmand for at pløje og trække en harve over jorden for at klargøre det 

til såning. Der var også blevet arbejdet for at rydde og genudvikle et større område. Dette 

område er beliggende tæt på den eksisterende køkkenhave og bolig og kunne anvendes til 

dyrkning af afgrøder eller andet formål. 
 

Vores gruppe blev opfordret til at hjælpe samme eftermiddag. Yoan, Maurice og jeg tilbød at 

rydde indgangen til området, så da vi havde sadlet samfundets to heste, tog vi af sted i en 

hestevogn! Det var en virkelig tilbagevenden til vores rødder!  

 



 

Maurice og en anden deltager trak harven (spændt for hestene) for at rydde et stykke land, og 

jeg arbejdede sammen med Bogdan med at skære og brænde af, mens resten af vores lille 

gruppe gik af sted for at købe ind til Emmaus-samfundet. Vores første dag på Nasha Khata 

var fuld af opdagelser og muligheder for at samarbejde, så vores ophold i Ukraine havde fået 

en god start! 

 

Dag 4: Arbejde med jord og et besøg af repræsentanter for den ukrainske græsk-

katolske kirke 

 

Vi stod op kl.6:30 om fredagen for at spise morgenmad kl.7:00 med kammeraterne på Nasha 

Khata. Om morgenen arbejdede vi på grunden tæt på køkkenhaven. Arbejdet med at rydde og 

bortskaffe affald var allerede blevet gjort, men der var stadig en stor bunke jord, der skulle 

spredes ud for at udjævne området og udfylde hullerne visse steder. 
 

Jorden var blandet med noget affald, så den skulle sigtes for at kunne fjerne affaldet ved hjælp 

af en trillebør, mens andre udjævnede jorden ved hjælp af spader og river. I mellemtiden 

fokuserede Olivier, Eric og Vasyl på at udfylde alle huller i stien, der fører fra områdets 

indgang til Emmaus-Samfundet, ved hjælp af spader og grus!  
 

Yoan tog af sted med Bogdan for at sælge landbrugsprodukter (æg, mælk og ost) og tøj på 

Drohobych marked. 
 

Om eftermiddagen gik vi ud for at købe ind til aftensmaden. Da vi kom tilbage til Nasha 

Khata, var vi heldige nok til at se et besøg af højtstående religiøse ledere fra den ukrainske 

græsk-katolske kirke. Det var et meget vigtigt besøg for Nasha Khata og Nazareth-

samfundene, fordi det betød, at de blev genkendt af kirken. 
 

Derefter nød vi en velsmagende aftensmad med de ukrainske og franske kammerater. Vi 

havde det dejligt og fik nogle fantastiske minder. 

 

Dag 5: Lviv: Besøg i Emmaus Oselya og køb af materialer til området 

 

Lørdag morgen tog vi ganske tidligt af sted til Lviv for at besøge Emmaus Oselya og drage 

fordel af turen ved at kunne købe de nødvendige materialer til jordstykket (søjler, trådnet og 

tråd) til en bedre pris end i Drohobych. Vi rejste i minibus med Nathalie, som vi havde mødt 

den foregående dag (hun er oversætter og koordinator på Caritas), og med Nasha Khata- 

lastbilen og traileren læsset med tøj. Der er hyppige udvekslinger mellem Nasha Khata og 

Emmaus Oselya. 
 

Da vi ankom til Lviv, besøgte vi Emmaus Oselya, og startede i butikken, som er en ren og 

moderne butik i bymidten med veldefinerede afdelinger (bøger, brugt tøj og møbler). Vi 

fortsatte derefter vores tur ved at besøge sofarenoveringsværkstedet, eftersom Oselya 

indsamler gamle, endda beskadigede sofaer for at tage rammerne og bruge dem til at lave nye 

sofaer. Vi blev overrasket over Emmaus-kammeraternes viden og færdigheder, da deres 

arbejde ikke blot indebærer indsamling, sortering og salg, men også at de laver meget fine 

kvalitetssofaer (ved hjælp af kvalitetsstof og sofaskum, de er syet i hånden og er attraktive). 

Deres knowhow var blevet anerkendt, eftersom et stort hotel lige havde afgivet en ordre.  
 

Vi fik frokost i Emmaus-Samfundet deltes derefter op. Christophe og jeg gik med Vasyl ud 

for at købe materialerne, og resten af gruppen gik tur for at besøge Lviv. Efter at have tilbragt 

en god del af eftermiddagen med at udvælge, forhandle og betale for materialerne, vendte vi 

endelig tilbage med 15 ruller trådnet, tråd og 20 armerede betonsøjler, der var 3 m lange. På 

vej hjem drog Vasyl fordel af at være i Lviv og gik ind i en stor butik for at købe en stor 

mængde mad til Nasha Khata. Endelig mødtes vi med resten af gruppen i Drohobych. 



 

Dag 6: Besøg i Truskavecz 

 

Vi havde fritid søndag morgen og kunne tage en tur rundt i Drohobych. Vi nød kaffe på en 

fortovscafé efter en gåtur rundt i byens centrum. Omkring kl.11:00 mødtes vi med Nathalie, 

Ivanna, Taras, Vasyl og Bogdan, og vi tog af sted mod Truskavecz, hvor vi ville tilbringe 

dagen. Vi opdagede en attraktiv lille turistby, der stolt fremviste typisk ukrainsk arkitektur. 

Vi besøgte byens museum og fik frokost på en restaurant og brugte derefter en dejlig 

eftermiddag på at besøge og tale med ukrainere, hvilke gav os mulighed for at opdage landets 

kultur. 

 

Dag 7: Arbejde på griseindhegningerne 

 

Vi begyndte at arbejde på griseindhegningen mandag morgen og blev delt op i to grupper, den 

første gruppe arbejdede på den eksisterende indhegning og den anden gruppe på den 

fremtidige tilstødende indhegning. 
 

Forbedringerne, der blev lavet på griseindhegningen involverede installation af trådnet for at 

gøre hegnet mere robust, eftersom det primært var lavet af beton og til tider træstolper og 

pigtråd, hvilket ikke forhindrede grisene i at bryde ud. Vi begyndte med at skære rullerne op 

og lægge nettet på plads, hvilket ikke var så nemt, som det lyder, da nettet skulle strækkes for 

at sikre, at det var holdbart, og at det blev korrekt placeret for at kunne være effektivt. Da 

grise er ganske stærke, var det nødvendigt at gøre et godt stykke arbejde! Når trådnettet var 

blevet sat op, fokuserede vi på at fastgøre hver længde til den pigtråd, der var allerede på 

plads med jævne mellemrum. 
 

Det andet hold, støttet af Bogdan, begyndte at arbejde på den tilstødende indhegning ved at 

bruge snor til at markere grænserne for området og markere hvert sted, hvor en stolpe ville 

blive placeret, og derefter grave ud til dem. At arbejde i Ukraine er meget givende, da der er 

få redskaber, men resultaterne er altid en behagelig overraskelse! Vi brugte derfor det meste 

af dagen på at afmærke grænserne og på at grave.  
 

Holdet, der arbejdede på den første indhegning havde gjort gode fremskridt, da dagen var slut, 

med at genopsætte trådhegn rundt om halvdelen af området, tak til Taras for at give en hånd 

med! 

 

Dag 8: Arbejde på griseindhegningerne 

 

Tirsdag genoptog vi arbejdet med at grave huller til stolperne, flytte dem på plads og sætte 

dem i jorden, og med at strække, anbringe og fastgøre trådnettet. Om eftermiddagen arbejdede 

vi alle sammen for at færdiggøre den første indhegning. Vi gjorde en god dags arbejde, og om 

aftenen var vi færdige med arbejdet på den første griseindhegning og følte os temmeligt stolte 

af os selv og slutresultatet! 

 

Dag 9: Sidste dag i Ukraine 

 

Onsdag var vores sidste dag i Drohobych og Nasha Khata, og det regnede! Vi fik morgenmad 

på Nasha Khata med kammeraterne, og derefter gik vi på arbejde. Yoan arbejdede med en 

ukrainsk kammerat med at sortere brugt tøj, og vi observerede, at samfundets tøjforretning gik 

ganske godt, fordi de havde en god mængde af tøj. Et par dage tidligere havde vi arbejdet med 

Vasyl med at tømme tøjdonationscontainere, og vi så, at tøj ganske ofte doneres. 

 



 

Tøjområdet bliver for tiden også brugt til at opbevare en række møbler. I fremtiden skal der 

udføres noget renoveringsarbejde på en del af det centrale område i den første store bygning 

med henblik på at oprette et lille snedkerværksted, hvilket vil være nødvendigt i lyset af 

udviklingen i møbelbranchen. Vasyl viste os det sted, hvor han ønsker at lægge værkstedet. 

Det ville være placeret i et rum, der måler omtrent 25m², og der vil være behov for isolerings- 

og ledningsarbejde. 
 

Vi fortsatte med at arbejde på den anden indhegning for at kunne sætte de største stolper i; 

men da det dårlige vejr fortsatte, måtte vi lægge værktøjet omkring kl.11.00. 

Tilbage i Nasha Khata-fælleshuset nød vi en vidunderlig afskedsfest lavet til os af hele 

samfundet. De franske besøgende og ukrainerne benyttede sig af festen til at udveksle deres 

indtryk af den seneste uge. Vi takkede alle Nasha Khata for den velkomst, vi havde modtaget 

hele ugen. 
 

Om eftermiddagen besluttede vi os for at besøge Drohobych en sidste gang ledsaget af vores 

to tolke, Natalie og Marian, og af Ivanna. Vi klatrede op i toppen af rådhustårnet og nød en 

fantastisk udsigt over Drohobych, og vi besøgte også Ivan Franko Museet. Franko var fra 

Drohobych og var en berømt ukrainsk forfatter. Vi tilbragte en fornøjelig eftermiddag i 

Drohobych, der afrundede vores ophold i Ukraine! 

 

Dag 10 og 11: Rejsen hjem 

 

Ugen var fløjet af sted, og det var nu tid til at tage afsked! Vi takkede og sagde farvel til alle 

dem, der havde budt os velkommen og brugt tid sammen med os her i Drohobych, og så tog 

vi af sted mod Krakow. Vi havde haft en uforglemmelig tid i Ukraine, og det var med et stik 

af beklagelse, at vi forlod landet. Vi ønsker at benytte lejligheden til at takke Nasha Khata og 

Caritas for at have været vores værter. 
 

Vi stoppede igen ved Emmaus Krakow på vej tilbage og tilbragte natten hos dem, før vi tog af 

sted igen meget tidligt om morgenen, da vi stadig havde en lang vej at køre. Vi ankom endelig 

i Norges omkring midnat efter at have sagt farvel til vores rejseledsagere (Vincent fra Vesoul 

og Christophe fra Besançon), og efter en lang rejse på tværs af Europa var vi hjemme omend 

med den mærkelige følelse af at have været på en anden planet!  
 

Men vi var glade for at være tilbage i Frankrig og for at have haft mulighed for at opdage et 

fantastisk land og en ny kultur. 

 

Resumé 

 

Efter at have tilbragt en uge på Nasha Khata fik vi en forståelse for det arbejde, der stadig skal 

gøres for dette Emmaus-samfund for at opnå en vis grad af selvstændighed. Da vi tog af sted, 

skulle der stadig gøres en masse arbejde for at færdiggøre den anden griseindhegning, og et af 

samfundets næste mål er at gøre bygningsarbejdet, der er nødvendigt for at skabe 

snedkerværkstedet, vurdere omkostningerne og beregne det nøjagtige beløb af materialer, der 

kræves. 
 

Da samfundet ikke på nuværende tidspunkt indsamler en stor mængde varer, er værkstedet 

ikke afgørende for Nasha Khata endnu, men det er fortsat en prioritering for fremtiden. Vi 

bemærkede også noget, som vi synes, er vigtigt for udviklingen og stabiliteten i samfundet.  

 

 

 



En af Nasha Khatas styrker er den plads, der er tilgængelig til at have plads til medlemmerne 

af Emmaus-Samfundet og til at oprette husdyravl og landbrugsaktiviteter, men en af dens 

svagheder er dens placering, eftersom samfundet er beliggende et temmeligt isoleret sted, som 

er vanskeligt at få adgang til uden transportmidler, så det er meget svært for dem at sælge 

produkter eller noget andet på stedet. At have en by som Drohobych tæt ved tilbyder 

uudnyttet potentiale i mine øjne, og hvis samfundet havde små lokaler eller en butik i 

centrum, ville det have et salgssted for sine produkter og for brugt tøj og møbler, hvilket ville 

øge salgstallet, hæve Nasha Khatas profil blandt lokalsamfundet og ville nå et bredere 

publikum og især de dårligst stillede medlemmer af lokalsamfundet.  
 

Vi har tillid til fremtiden for dette Emmaus-samfund og ønsker dem alt det bedste for 

fremtiden, eftersom etablering og fremme af Nasha Khata i forhold til det lokale samfund 

utvivlsomt vil være en af de største udfordringer, som dette samfund står over for. Vi har fuld 

tillid til, at når det er gjort, vil tingene køre problemfrit! 

 

Tak til Vasyl, Bogdan, Ivanna, Natalie, Mariana, Taras, alle Nasha Khata-kammerater og 

Caritas, der bød os velkommen - og for de uforglemmelige stunder tilbragt i Ukraine. Den 

hjælp og rådgivning, der blev givet til Nasha Khata af europæiske Emmaus-samfund, er der 

hårdt brug for. Ligeledes er det faktum, at folk fatter interesse for og rejser til Ukraine for at 

hjælpe og samarbejde med dem, på trods af den aktuelle situation i landet, lige så vigtig som 

den finansiering og den praktiske støtte, der er blevet givet. 


