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НОРВЕГІЯ 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В НОРВЕГІЇ 
DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE 

Норвегія м. Осло. 

Заходи, проведені Українською Громадою в Норвегії на протязі 2012 -2013 року: 

 червень 2012 – проведення футбольного турніру між любительськими командами місцевих 
громад українців та поляків, що проживають в Осло, в підтримку Євро-2012, що відбувалося в 
Україні та Польщі. Ініціювання та організація даного дійства були здійснені за підтримки 
Українського посольства в королівстві Норвегія, та  за підтримки Української громади в 
Норвегії. 

 липень 2012 – Організація та проведення проєкту "Молодь в дії". Учасниками проeкту були 
представники  діаспори з слідуючих країн: Сербія, Іспанія, Хорватія, Грузія, Чехія, Норвегія та 
молодь з України. 
Програма “Молодь в дії” ґрунтується на неформальній освіті і має на меті сприяння активному 
громадянству молоді загалом і європейському громадянству зокрема; розвиток солідарності і 
толерантності між молодими людьми, особливо для зміцнення соціального зв’язку в 
Європейському Союзі; посилення взаєморозуміння між молодими людьми з різних країн; 
сприяння розвитку якісних систем підтримки молодіжної діяльності і життєздатності 
громадських організацій у молодіжній сфері; поширення європейської співпраці у молодіжній 
сфері. Основними пріоритетами Програми “Молодь в дії” є європейське громадянство, 
суспільна активізація молоді, культурне різномаїття та залучення молодих людей з 
обмеженими можливостями. 

 серпень 2012 – Святкування Дня Незалежності України. Святкування традиційно розпочалося 
з Служби Божої у храмі св. Олафа в м. Осло. Після цього було організовано спільне 
святкуваня у  парафіяльній залі при церкві. Члени громади та наші гості послухали привітання 
посла з нагоди свята, також переглянули виступ дітей з недільної школи. Під кінець нашого 
спільного святкування було представлено презентацію "Фотоколлаж: Наша громада". 
Завершилось свято музичною вікториною українських пісень. 

 вересень  2012  – Дні культури в Осло. Наша громада мала честь презентувати Україну для 
представників з інших культур. Обов’язковим елементом свята був стенд з традиційними 
стравами своєї держави. Цього року ми дивували гостей свята традиційним борщем зі 
сметаною та  пампушками, смачними варениками та пиріжками. Для музичного виступу наші 
дівчата заспівали попурі українських народних пісень. Одночасно також відбувались короткі 
футбольні змагання між учасниками різних громад. Розважальна програма для дітей і 
дорослих завершила свято. 

 ФУТБОЛ:   Україна – Польща з нагоди проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. Матч 
відповідь між любительськими командами місцевих громад українців та поляків, що 
проживають в Осло. Цього разу цей захід був ініційований Польським посольством в 
королівстві Норвегія, та  за підтримки Польської громади в Норвегії. Члени нашої громади 
підтримували та вболівали за Українську команду, співаючи пісень та вигукуючи різні 
кричалки. Після спортивного свята нас запросили на теплий прийом  до посольства Польщі у 
Королівстві Норвегія. 

 жовтень 2012 – Допомога в організаційній роботі проведення виборів Парламенту України; 

 Покрова, день УПА 

 Традиційне зібрання біля могили  М. Радейка (1920-2005) 

 листопад  2012 – Акція "Запали свічку памяті" вшанування памяті жертв голодомору. 

 грудень 2012 – «Різдвяна майстерня». Виготовлення різдвяних сувенірів, свічок, вітальних 
листівок. Потім було проведено аукціон з продажем виробів, виготовлених на "Різдвяній 
майстерні". Отримані кошти надіслано до дітей дитячого будинку в Україні. 

 січень 2013 –  Різдвяне Богослужіння, відслужене о. Іваном Мачужаком, після Богослужіння 
відбувся Різдвяний концерт з Вертепом, колядками, різдвяним танцем. Виступ дітей з 
недільної школи. Ярмарок – аукціон різдвяних листівок, зроблених власноруч. (Зібрані кошти 
надіслані діткам дитячого будинку в Україні); 

 Святкування Дня Соборності України 
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 лютий 2013 – Катання на санчатах. Спільний похід молоді до зимомового курорту в Осло, де 
всі разом катались на санчатах. 

 березень 2013 – річні збори Української Громади. Підведення підсумків роботи орг. комітету 
громади за минулий рік, плани на майбутній; 

 концерт молодого і талановитого українського піаніста, переможця минулорічного 
міжнародного конкурсу піаністів імені Е.Гріга (м.Берген) Олександра Гринюка 6 березня, о 
19:30. 

 квітень 2013 - Дні української культури в Ейдсволлі. 

 травень 2013 - Святкування Великодня. Великодня  служба, посвячення  великодніх кошиків. 
Святкування та спільний стіл у парафіяльній залі. 

 Вечірка "Євробачення". Вболівання за учасницю на Євробаченні від України. Мизичні конкурси 
з українськими піснями, фуршет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




