
Дозвілля та культурні заходи для українських 
біженців в комуні Ісхой (Ishøj) 

 
Простір/кафе для українських біженців: проходить щочетверга з 15 до 19 години у Brohuset, 
Vejlebrovej 45, кімната F.  В кафе є можливість відпочити, познайомитися з іншими 
українцями, поспілкуватись на різні теми та поділитися досвідом. Це місце, де можна знайти 
актуальну інформацію про інші пропозиції, а також правила та можливості, які стосуються 
біженців з України. В кафе буде кава та чай, можливість разом переглянути новини чи 
фільми, а також є фортепіано у вільному доступі.  

Дане кафе – це результат співпраці Brohuset та Червоного Хреста, яка  ґрунтується на 
волонтерстві. У довгостроковій перспективі можливе проведення нових заходів в Brohuset 
відповідно до  побажань відвідувачів. Наприклад  приготування їжі разом на великій кухні y 
Brohuset з подальшим спільним обідом чи вечерею, фітнес/ танці / гімнастика для дітей та 
дорослих, мовне кафе (для практики іноземних мов) або різні форми консультацій, напр. від 
працівників муніципалітету Іshøj. 

 

Басейн (Ishøj Svømmehal):  українські біженці можуть отримати безкоштовний 3х місячний  
абонемент  в басейні Ishøj. Це можна зробити, звернувшись до стійки реєстрації басейну з 
паспортом або іншим посвідченням особи. Басейн Ishøj – це ідеальне місце для сімейного 
відпочинку та дозвілля з 50-метровим басейном, теплим терапевтичним басейном, дитячим 
басейном з теплою водою та гіркою, парною банею та сауною.  

Адреса: Ishøj Store Torv 14.  

Графік роботи: 

З понеділка по четвер -  6.30 - 21.00  
П’ятниця -  6.30- 19.00 
В суботу та неділю  - 8.00 - 16.00.  

Веб-сайт: http://ishojsvommehal.dk/ 

 

Місця з цікавими подіями та розвагами для щоденного 
відвідування як самостійно так і з сім’єю 

Парк для тварин (Ishøj Dyrepark) та музей-ферма Бредекергард (Bredekærgaard): є багато 
можливостей для сімей з дітьми, рекреаційне середовище з природою та культурою. Живі 
тварини, дитячий майданчик, музей, природа.  

Bredekærgaard (ферма-музей): 
Адреса: Tranegilde Bygade 1. 
Графік роботи:  
З понеділка по неділю з7 до 21год (1 травня - 31 жовтня).  
https://da-dk.facebook.com/bredekaergaard  

http://ishojsvommehal.dk/
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Ishøj Dyrepark (Парк тварин): 
Адреса:  Brentevej 28-30  
Відкритий для відвідування щодня .  
 https://ishoj.dk/borger/kultur-og-fritid/natur/ishoj-dyrepark/ 
 

Бібліотека Kulturium Ishøj: у бібліотеці є книги, музика, настільні ігри та комп’ютери для 
загального користування. На місці можна відкрити безкоштовний абонемент для того щоб 
позичити матеріали бібліотеки додому. 

Адреса: Ishøj Store Torv 1.  

У бібліотеки є сайт з всіма пропозиціями для користувачів на  українській мові: : Ласкаво 
просимо до бібліотеки | Kulturium Ishoj Bibliotek. 

 

Бесіда кафе: "Розмова данською мовою" в бібліотеці щовівторка з 15 до 16.30. Тут ви 

можете практикувати розмовну данську мову в невеликих розмовних групах. Реєстрація не 

потрібна. Для отримання додаткової інформації напишіть samtalepaadansk@gmail.com або 

станьте членом групи Samtale på dansk | Facebook .  

 

Дозвілля для дітей та дорослих в асоціаціях  

Шаховий клуб Іshøj: У шаховому клубі Ishøj щотижня грають у шахи як на турнірному, так і на 
розважальному рівні за адресою Brohuset, Vejlebrovej 45. У шаховому клубі вже є декілька 
гравців різних національностей, у т.ч. талановита жінка з коренями з України.  

Тренування для юніорів щопонеділка з 18-20 год та щоп'ятниці з 16-18 год. Тренування для 
дорослих гравців щопонеділка з 19 до 22 год.  

Контакти: Карін Фослунд, телефон 40145289 або karin.adiv@foslund.dk. 

 

FDF Tranegilde (ФДФ, скаути)— це дозвілля для дітей та молоді з іграми, спілкуванням та 
розвагами. Ми будуємо печери та смуги перешкод, розгадуємо загадки та таємниці, 
досліджуємо природу, смажемо зефір на багаттях, ходимо в подорожі та походи, слухаємо 
історії та змагаємося один з одним у творчих дисциплінах.  

Пропозиція для всіх дітей від 6 до 18 років. Зустріч кожного четверга з 17:00 до 20:30. Точний 
час залежить від віку дитини. Адреса: Vejlebrovej 125.  https://fdf.dk/tranegilde  

Контакт: Даніель Мияк, звертатись за телефоном 20107172 або formand@fdftranegilde.dk 

 

Ishøj IF (Ісхой ІФ, футбол). Найбільший футбольний клуб Ісхоя для дітей, молоді та дорослих, 
дівчат і хлопців. Тренування  та ігри проводяться на кортах спортивно-розважального центру 
Ishøj, Vejledalen 17. Є можливість позичити як футбольні бутси, так і форму для гравця.  

Контакт: Кім Герсков, телефон 21589240 або kh@ishojif.dk 
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BK Ishøj Flamme (баскетбол). Баскетбольний клуб Ishoy для дітей, молоді та дорослих. Клуб 

має міжнародну атмосферу з активними членами, в тому числі з Литви та Польщі. Контактна 

особа: Маргарет Чолуб (володіє польською та російською мовами), телефон +45 51 92 06 21 

або пошта: margaret.cholub@hotmail.com   

 

Церква в Ishøj: Співи у хорі для дітей та батьків у церкві Вейлео (Vejleå Kirke). 

Співи для дітей: спів разом з дитиною зміцнює зв’язок між вами, стимулює розвиток дитини, 
а також це просто хороший спосіб весело провести час! Приходьте в церкву Вейлео 
щосереди о 13год. Співи проводить викладач музики Рі Форселл часто разом з священиком 
Софі Нільсен. Після співів безкоштовна кава та чай. Вхід безкоштовний.  

Більше актуальної інформації про заняття,  зміни графіку чи скасування занять ви знайдете у 
фейсбук групі «Babysalmesang Vejleå». Дитячі співи проводяться в травні та червні якщо є 
зацікавлені. Більше дивіться на нашому сайті:  https://ishoejkirker.dk/Baby-
%20og%20tumlingesalmesang 

Співи: Приходьте і приєднуйтесь до співу та гри зі своїми дітьми. Музика та пісня позитивно 
сприяють розвитку дітей, це весело та цікаво. Співи проводять викладач музики Рі Форселл 
та священик Софі Нільсен. Після співів пропонується кава, чай та сік. Вхід безкоштовний.  

Співи проводяться у середу о 16 год у церкві Вайлео раз на два тижні . Ви можете побачити 
найближчі дати на сайті https://ishoejkirker.dk/Baby-%20og%20tumlingesalmesang , а також в 
фейсбук групі ’Babysalmesang Vejleå’. 

 

П’ятничне кафе: якщо ви хочете займатися рукоділлям, просто поспілкуватись з цікавими 
людьми за чашкою кави, то кожну другу п’ятницю в церкві Вейлео відкрите кафе.  

Збираємося на нижньому поверсі  з 14 до 16 год. Дати можна побачити на нашому сайті: 
https://ishoejkirker.dk/page/4678/fredagscaf%C3%A9 

 

 

 

Вище перечислені місця та заклади це лише частина, того що може запропонувати  комуна 
Ісхой/Ishøj. Як біженець або приймаюча сім’я для біженців, ви можете відвідувати всі 
комунальні культурні та розважальні заклади Ісхоя, що доступні для громадськості, а також 
можете вільно звертатись до усіх спортивних асоціацій та клубів Ісхоя. 
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