
Status på byggeriet af Camp Pjetershan i Kosovo 

Camp Pjetershan startede som regionsprojekt i klubåret 2016-17, hvor langt er man så kommet. 

Første aftale var at lejren skulle ligge i Junik 
kommune, der havde lovet at stille en stor 
grund i bjergene til rådig i 100 år, (det lød 
super godt) men da aftalen skulle 
underskrives ville man kun stille grunden til 
rådighed i 20 år, så det faldt til jorden. 

Henover sommeren i 2017 forhandlede YMCA 
med Gjakova kommune om køb, ikke leje men 
køb af en grund i bjergene uden for Gjakova, 
man skulle bare lige først havde lavet love, der 
gjorde det muligt for en organisation som 
YMCA at eje jord og fast ejendom. Da det var 
på plads skulle det, som vi også kender det 
her hjemme fra, ud i nabohøring. Denne 
høringsfase var først slut i maj 2018 og YMCA 
Kosovo kunne nu kalde sig grundejer.  
Se drone video af grunden her.  
Se animationsvideo af lejren her. 

I maj 2018 bevilgede staten Kosovo 150000,- 
Euro til  opførelse af hovedhuset, og Gjakovo 
kommune påbegyndt at fører el frem til 
grunden, samt gav tilsagn om, at når lejren er 
færdig, vil de asfaltere vejen fra den 
nærliggende landsby op til lejren. 

I juli 2018 gik byggeriet i gang med 
grundstensnedlæggelse. 
Se video fra grundstensnedlæggelse her. 
 
Planen var at få 2 huse der skal bruge til 
sovesale opført og under tag inden vinteren 
2018 og det lykkes, men så var pengene fra 
regionsprojekt også brugt.   

 

I foråret 2019 forhandlet YMCA Kosovo med 
Gjakovo kommune og fik dem til at bevilge penge til 
færdiggørelse af de 2 huse, samtidig fik man penge 
til at opføre amfiteater på grunden, pengene hertil 
kom fra YMCA i Finland. Amfiteatret stod færdig, da 
vi besøgte dem i september 2019. Ved den lejlighed 
holdt vi 1 minuts stillehed for at mindes Poul Henrik. 
Men som det ses på billedet var pengene fra 
kommunen ikke blevet frigivet endnu.  

https://www.youtube.com/watch?v=oWLjwDgLY2I
https://www.youtube.com/watch?v=AGFSRgWI6K4
https://www.youtube.com/watch?v=CV8rIfitFvs


Til gengæld var byggeriet af hovedhuset gået i 
gang, og som de flinke mennesker vi er, gav vi 
dem selvfølgelig en hjælpende hånd, om det 
har fremskyndet byggeriet er nok meget 
tvivlsom, men flotte ser vi da ud. 
Senere samme måned frigav Gjakovo 
kommune penge, så YMCA kunne færdig gør 
de 2 huse inden vinteren satte en stopper for 
byggeriet. 

De 2 huse til sovesale blev færdig og man fik 
opført grundmur i 2 etager på hovedhuset 

 

 

Så kom vinteren og parlamentsvalg i Kosovo og 
begge dele satte en stopper for byggeriet. Først 
sidst i januar 2020, blev der dannet en ny 
regering i landet, YMCA tog kontakt til den 
relevante minister for at sikre at de stadigvæk 
havde en aftale om hovedhuset på lejren. Det 
havde de heldigvis, så men forårets kommen 
2020 troede man, at byggeriet skulle i gang, satte 
coronaen en kæp i hjulet for det; Kosovo lukkede 
ned. YMCA stillede da de 2 huse til rådighed for 
syghusvæsnet, hvis der opstod behov for 
karantænepladser.  

 

 

 Men så her den 24 juli kom 
dette billede med følgende 
nyhed. 

Google oversat fra engelsk 
” Camp Pjetershan springer 
tilbage til handling denne uge. 
Vi er glade for at rapportere, at 
bygningen er genoptaget efter 
en 6 måneders pause på grund 
af vinter og COVID. Hovedhuset 
får nu sin tredje sal og tag! Hold 
øje med flere 
sommeropdateringer i de 
kommende dage / uger.” 
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