
Notat vedr. hjælp til fritidsaktiviteter til ukrainske flygtninge i 

Hedensted Kommune 
 

Støtte til børn og unge i alderen 6-17 år 
BROEN Hedensted støtter fritidsaktiviteter til børn og unge, der: 

 Er i alderen 6-17 år. Er barnet, når det fylder 17 år, i en fritidsaktivitet, som han/hun gerne vil 

fortsætte med, kan der søges støtte frem til man er 25 år. 

 Er bosiddende i Hedensted Kommune (aktiviteten kan dog godt finde sted uden for kommunen). 

 Kommer fra økonomisk trængte familier. 

 Ikke i forvejen har en fritidsaktivitet (undtagelser kan forekomme). 

Hvis barnet tilhører ovennævnte målgruppe, kan man søge: 

 Kontingentstøtte til én aktivitet pr. år. Max. støttebeløb 2.000 kr. 

 Støtte til nødvendigt udstyr i en gennemsnitlig prisklasse. Max. støttebeløb 1.000 kr. 

 Ekstra tilskud til aktiviteter, der ligger i forlængelse af den faste aktivitet, fx spejderlejre, 

fodboldskoler, store stævner, ferieaktiviteter og lignende. Tilskuddet er på max. 1.000 kr. til mindre 

aktiviteter (få dage uden overnatning) og til større aktiviteter (adskillige dage evt. med 

overnatning). Tilskuddet kan dog ikke overstige 50% af prisen. 

Støtten ophører, hvis barnet ikke kommer til aktiviteten, eller hvis der sker ændringer i familiens økonomi, 

der gør, at forældrene selv kan overtage betalingen. 

For at søge støtte fra BROEN Hedensted, skal der indsendes et ansøgningsskema, https://broen-

danmark.dk/hedensted/ansoegning/. Skemaet kan ikke indsendes af barnets forældre, men skal i stedet 

indsendes af fx en tolk, en lærer eller lignende. I kommentarfeltet skrives, at det drejer sig om ukrainske 

flygtninge. 

 

Støtte til unge og voksne fra 18 år og op 
Hedensted Kommune har afsat en pulje af §18-midler på 75.000 kr., som kan søges til at hjælpe unge og 

voksne fra 18 år og op i gang med en fritidsaktivitet. Med fritidsaktivitet menes både aktiviteter i 

foreningsregi, men også uorganiserede aktiviteter som fx fiskeri. 

Helt konkret ligger der fx et ønske om indkøb af fiskekort, så de kan fiske på havnen og ved kysten. 

Fiskegrejet vil frivillige forsøge at skaffe ved at lave et opslag i Facebookgruppen ”Det sker i Juelsminde”, og 

efterlyse nogen, der vil donere brugt grej. I denne gruppe har der tidligere været rigtig stor opbakning fra 

lokalområdet til fx at skaffe tøj, klapvogne og cykler. 
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Støtte til foreninger som igangsætter aktiviteter 
Hedensted Kommune giver gratis halgulv til foreninger, som igangsætter aktiviteter, som ukrainske 

flygtninge kan deltage i. Kravene om, at det fx skal være en fast foreningsaktivitet og at der skal være min. 

seks deltagere på halgulvet for at opnå gratis halgulv, frafalder. 

Ift. aktiviteter i svømmehaller vil foreningernes egenbetaling pr. time fortsætte som normalt.  

 

Formidling af aktiviteter til målgruppen 
Hvis foreningen har en aktivitet, som den gerne vil have formidlet til målgruppen, kan den sendes til Kultur 

& Fritid på kulturogfritid@hedensted.dk. Så sørger de for, at aktiviteterne kommer videre.  

For at en aktivitet kan blive formidlet videre til målgruppen, skal den indeholde følgende oplysninger: 

 Hvor finder aktiviteten sted 

 Hvornår finder aktiviteten sted 

 Hvad går aktiviteten ud på 

 Hvem kan man kan kontakte, hvis man har spørgsmål 

De fleste af de ukrainske flygtninge har fået en cykel, så de er mobile i lokalområdet og sørger selv for at 

komme derhen, hvor aktiviteten foregår. Ligger aktiviteten uden for cykelafstand skal foreningen hjælpe 

med transport til og fra aktivitetsstedet. 
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