
 

Сторінка 1з 3 
 

Інформація про Øvre Eiker для України 
 

1. Події 

Ми організовуємо зустрічі щочетверга з 16.30 до 18.30 в 

Frivillighets hus, Arbeideren, для біженців, які прибувають до Øvre Eiker. 

Запрошуємо всіх українців. Для біженців тут безкоштовно подають каву та 

вафлі, для усіх решта вафлі та кава коштують 20 норвежських крон.  

 

Ми також зустрічаємося та проводимо багато інших заходів: влаштовуємо 

шашлики, пікніки, походи в Хокксунд та інше. Інформація про це буде 

опублікована на сторінці Øvre Eiker для України у Facebook перед подією. 

 

2. Норвезька мова для початківців 

Ми організовуємо безкоштовні курси норвезької мови для біженців двічі на 

тиждень. Вівторок з 10.00 до 12.00 і четвер з 18.00 до 20.00. Якщо ви хочете 

взяти участь, надішліть нам повідомлення в Messenger. 

 

3. Вітаємо команду 

У нас є привітна команда. Відповідальними є Вікторія Ульсен та Адріан 

Толлефсен. Якщо ви або ваша сім’я є біженцями і прибули до Øvre Eiker, ви 

можете зв’язатися з нами. Ми також можемо відвідати вас там, де ви живете. 

Ми можемо допомогти з інформацією про норвезьке суспільство, систему, 

про навчання в школі, охорону здоров’я, дитячий садок та про контакти з 

муніципалітетом. Ми можемо бути з вами, коли ви вперше відвідуєте 

муніципалітет або школу, щоб підтримати та допомогти практичною 

допомогою. 

 

4. Обладнання  

Ми також можемо допомогти з різним обладнанням. Якщо вам потрібен 

комп’ютер або мобільний телефон для роботи чи навчання, якщо вам 

потрібен шкільний рюкзак, спортивний інвентар чи шкільне обладнання, ви 

можете надіслати нам повідомлення в Messenger, і ми зробимо все 

можливе, щоб допомогти. 

 

Ви норвежець чи довготривалий мешканець України в Норвегії і бажаєте стати 

волонтером?  

Тоді ви можете надіслати нам повідомлення в Messenger, і ми зв’яжемося з вами.  

 

Відвідайте нас на www.facebook.com/ukrainaieiker  

 

Щирі вітання від асоціації Øvre Eiker для України 

http://www.facebook.com/ukrainaieiker


 

Сторінка 2з 3 
 

Information on Øvre Eiker for Ukraine 

 

1. Events 

We arrange meetings every Thursday from 16.30 - 18.30 for 

refugees arriving in Øvre Eiker at Frivillighets hus, Arbeideren. Coffee and 

waffles are served here free of charge for refugees. All Ukrainians are 

welcome, but if you are not a refugee, waffles and coffee cost NOK 20. Refills 

are free. 

 

We also meet for other social contexts. We arrange barbecues, picnics, hiking 

in Hokksund and more. Information about this will be on the page Øvre Eiker 

for Ukraine on Facebook well before the event. 

 

2. Beginner course in Norwegian 

We arrange free Norwegian courses for refugees twice a week. Tuesday from 

10.00-12.00 and Thursday from 18.00 - 20.00. If you want to participate, you 

can send us a message on Messenger. 

 

3. Welcome team 

We have a welcome team. Victoria Olsen and Adrian Tollefsen are responsible. 

If you or your family are refugees and have arrived at Øvre Eiker, you can 

contact us, and if you wish, we can visit you where you live. We can help with 

information about Norwegian society, the system, about schooling, health 

care, kindergarten place and about contact with the municipality. We can also 

be with you the first time you visit the municipality or school to show support 

and help with practical help. 

 

4. Equipment  

help We can also help with various equipment. If you need a PC or mobile 

phone to do work or school, if you need a school bag, sports equipment or 

school equipment, you can send us a message on Messenger, and we will do 

our utmost to get what is needed quickly. 

Are you Norwegian or a long-term resident of Ukraine and do you want to volunteer?  

 

Then you can send us a message on Messenger and we will contact you.  

 

Visit us at www.facebook.com/ukrainaieiker  

 

Greetings from the association Øvre Eiker for Ukraine.  

http://www.facebook.com/ukrainaieiker


 

Сторінка 3з 3 
 

Informasjon om Øvre Eiker for Ukraina 

 

1. Arrangementer 

Vi arrangerer møter hver torsdag fra 16.30 – 18.30 for 

flyktninger som ankommer Øvre Eiker, på Frivillighetens hus, Arbeidern. Her 

serveres kaffe og vafler gratis til flyktninger. Alle ukrainere er velkommen, men 

om du ikke er flyktning, så koster vaffel og kaffe kr 20,-. Påfyll er gratis.  

 

Vi møtes også til andre sosiale sammenhenger. Vi arrangerer grilling, piknik, 

fotturer i Hokksund med mer. Informasjon om dette kommer på siden Øvre 

Eiker for Ukraina på Facebook i god tid før arrangementet. 

 

2. Nybegynnerkurs i norsk 

Vi arrangerer gratis norskkurs for flyktninger to ganger per uke. Tirsdag fra 

10.00-12.00 og torsdag fra 18.00 – 20.00. Hvis du ønsker å delta på det kan du 

sende en melding til oss på Messenger.  

 

3. Velkomstteam 

Vi har et velkomstteam. Det er Victoria Olsen og Adrian Tollefsen som har 

ansvaret. Om du eller din familie er flyktning og har ankommet Øvre Eiker kan 

du kontakte oss, og om dere ønsker det kan vi komme på besøk til dere der 

dere bor. Vi kan hjelpe med informasjon om det norske samfunnet, systemet, 

om skolegang, helsehjelp, barnehageplass og om kontakten med kommunen. 

Vi kan også være med første gang du skal besøke kommunen eller skolen for å 

vise støtte og hjelpe til med praktisk hjelp. 

 

4. Utstyrshjelp 

Vi kan også hjelpe med diverse utstyr. Om du har behov for en PC eller mobil 

for å utføre arbeid eller skole, om du trenger skolesekk, sportsutstyr eller 

skoleutstyr så kan du sende oss en melding på Messenger, så skal vi gjøre vårt 

ytterste for å skaffe det som trengs raskt. 

 

Er du norsk eller lengeboende ukrainer og ønsker du å være frivillig? 

Da kan du sende oss en melding på Messenger så tar vi kontakt med deg. 

 

Besøk oss på www.facebook.com/ukrainaieiker  

 

Hilsen foreningen Øvre Eiker for Ukraina  

 

http://www.facebook.com/ukrainaieiker

