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Besøg fra Skt. Petersborg

En dag i juni kom Maria og Natalia fra Skt. Petersborg forbi - de havde som små
været på Børnehjem nr. 53 og kunne fortælle nyt fra millionbyen derovre.
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Hvem er vi?

Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål er på
forskellig måde at hjælpe børn og gadebørn samt ældre
i Østeuropa.
Vort økonomiske grundlag er medlemskontingentet og
gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden modtager vi fødevarer, vitaminer, tøj, fodtøj, møbler samt hospitalsudstyr til uddeling i
Polen, Rusland og andre østeuropæiske lande.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne: Børnehjem,
-hospitaler, -fængsel, skoler, kirkeligt socialt arbejde og
sociale myndigheder, og vi sikrer os, at hjælpen når helt
frem - nødhjælp på græsrodsplan fra hånd til hånd.
I 2006 kørte vi 64 transporter til Polen, Letland og Bosnien - i alt 1040 tons til en værdi af ca. 50 mill. kr.
Også i 2006 har vi gennemført forskellige renoveringer
på institutioner og andre tiltag i Polen..
Vi har ingen lønudgifter og en minimal administration.
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

___________________________________________________________________________________________________

Vand, vand, vand...
Det er sommerferie, men regnen styrter ned, så vi er ved at få nye rekorder
i nedbør.
Vi oplever også noget andet nyt. I Norden og Nordeuropa er naturkatastrofer blevet en ny hverdag. Vandet stiger overalt - det, som før kun skete i det
sydlige, er nu også kommet her. Det er skræmmende at se naturen rase og bagefter at se alle ødelæggelserne.
Men vi er jo forsikrede her i Danmark - eller er vi, og dækker den så? Vi véd
det ikke før bagefter.
Jeg tænker i skrivende stund på vore venner i Østeuropa, når de store floder
går over deres bredder og river alt med sig: Huse, veje, indbo, biler - de redder
kun sig selv, og hvordan kommer de videre?
Derovre har de ikke de samme muligheder for forsikringsdækning og hjælp
fra stat, amt eller kommune.
Derfor er der brug for hjælp - hurtig hjælp, langvarig hjælp, som vi i Projekt
ØST beskæftiger os med og gerne vil gøre endnu mere ved.
Derfor planlægger vi i øjeblikket en omstrukturering af hele foreningen, så
vi kan blive mere effektive og være med til at skabe nye arbejdspladser og starte
selvhjælpsprogrammer for den enkelte borger. Mere herom senere, når vi véd
noget konkret.
God ferie til alle jer, som ikke har haft den endnu - vi ønsker jer et bedre vejr,
end det har været hidtil.
Ingo

Hvad der skete i New Orleans i august 2005, er nu også sket i Europa.
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Maria og Natalia kom forbi...

Det er efterhånden sjældent, vi får besøg fra Rusland – men en dag i juni skete det!
De to søstre Maria og Natalia Tyurina fra Skt. Petersborg var i juni
måned i Danmark, og vi benyttede lejligheden til at invitere dem til Odense
for at se vort center og høre nyt fra
millionbyen derovre.
Pigerne er 29 og 27 år og er et par
af ”vores” piger fra Børnehjem nr. 53,
et af de børnehjem vi havde tæt forbindelse med i flere år og som stod på
programmet, når den årlige turisttur i
september til Rusland løb af stabelen.
Pigerne kom fra Esbjerg og blev om
formiddagen hentet ved toget i Odense
af vor formand, som havde tilrettelagt
et godt program for dem.
Først gik turen til genbrugsbutikken, hvor Eva viste dem rundt og gav
dem et godt tilbud: ”Find et par af de
største kufferter vi har, og fyld dem
med tøj til jer selv!”
Det lod de sig ikke sige to gange,
men gik straks på opdagelse i stativerne og fandt mange gode ting.

Prøverummet var blokeret den næste time og glæden var stor hos pigerne
– det forstår man, da vi senere hørte
om lønningerne i Skt. Petersborg.

Formanden tog naturligvis selv mod gæsterne på Odense Banegårdscenter.
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Eva havde forklaret pigerne, at de skulle tage
en kuffert i butikken og
fylde den med tøj til deres garderobe - det gjorde
de og fandt et par store
kufferter med hjul, som
der virkelig kunne være
noget i.

Bagefter var der rundvisning i centret og pigerne fik også lejlighed til at
se aflæsningen af et parti fødevarer fra
en af vore leverandører, som ankom
samtidig.
Ved middagstid blev der serveret
smørrebrød i køkkenet for vore gæster
og de medarbejdere, der var på centret
den dag - det var meget hyggeligt.
Natalia havde for år tilbage været 2
år i Danmark og talte så meget dansk,
at vi kunne forstå det.
Derfor fik vi bagefter en snak med
dem om deres daglige tilværelse i Skt.
Petersborg.

På vejen rundt
i centret fik
pigerne også
hilst på Inge,
vores flittige
syerske.
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Vi fik en hyggelig stund i køkkenet med pigerne fra Rusland, som fortalte om deres liv.

Dagligt liv i Rusland
Vi begyndte med at spørge om deres barndom på Børnehjem nr. 53. Da
kun Natalia kunne forstå dansk, rettede vi spørgsmålene til hende – så
konfererede pigerne sammen og hun
svarede på begges vegne.
- Hvornår kom I på hjemmet?
- Da vi var ganske små. Vi er jo søstre, så vi har fulgtes ad gennem alle
årene.
- Og hvornår forlod I hjemmet?
- Det var lidt forskelligt, siger Natalia. Jeg var 20 år, mens Maria var 21.
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- Hvor boede I derefter?
- Jeg bor selv på en slags kollegium
- et hus med flere værelser, mens Maria bor på et værelse for sig selv.
- Så skulle I have et job?
- Vi havde først forskellige jobs – nu
arbejder Maria på en konfektionsfabrik for herretøj, mens jeg er i lære
som typograf. Lige i øjeblikket er jeg
i praktik på et trykkeri, der fortrinsvis
producerer reklametryksager, etiketter, emballage og den slags.
Natalia peger på etiketten på en sodavandsflaske som eksempel.

- Hvordan er lønningerne i Skt. Petersborg
- er de steget, siden vi
hørte om det sidst?
- Ja, heldigvis er det
begyndt at gå den anden vej, så leveforholdene er som helhed
blevet en smule bedre.
Maria arbejder på akkord og har derfor varierende arbejdstid og
indtægt – hun har ikke
altid fri lørdag og søndag. Hendes gennemsnitlige månedsindtægt
ligger omkring 6000 rubler, mens jeg
selv har en fast indtægt på samme beløb.
Vi regner hurtigt på sagen og konstaterer, at det i danske penge er 1280 kr.
Til gengæld er husleje, el, varme, vand
og den offentlige transport med metro
og bus meget billig, men købekraften er
næsten som herhjemme.
- Besøger I sommetider jeres gamle
børnehjem?
- Nej, det kan vi dårligt få tid til. Vore
arbejdstider er længere end i Danmark,
så vi har sjældent overskud til ret meget
i fritiden.
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Nu fortæller Maria pludselig, at hun
kan huske mig, fra dengang vi besøgte
børnenes sommerlejr i 1995 – man
lægger jo altid mærke til en papparazi,
men det varmede mit hjerte.
Jeg erindrer tydeligt den dag som
en meget skøn og positiv oplevelse – vi
var hele turistholdet ude på lejren, der
lå i et naturskønt område. Børnene var
begejstrede over at få besøg og trak os
ivrigt rundt til alle huse på lejren.

Jeg mindes herfra en meget imponerende udstilling af de tegninger og
små malerier, som børnene i årets løb
havde lavet på hjemmene. Mange af
dem havde motiver fra H. C. Andersens eventyr, der er umådeligt populære hos Ruslands børn.
Vi siger tak for samtalen, da pigerne
skal videre i dagens program – det består af besøg hos P.Ø.-venner i byen og
derefter afskedsmiddag.
Fra sommerlejren i 1995
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En luftledning kom
i vejen, da den store
lastvogn skulle køres
ned til lageret - det
blev klaret med en til
formålet egnet lægte,
så vi undgik nedfaldne
luftledninger som hos
DSB.
Derefter skulle der
skaffes plads på lageret til de mange paller med fødevarer, og
så kunne aflæsningen
endelig begynde.
Det blev for vore
gæster en lille demonstration af, hvad der
foregår på centret.

Ingo benyttede lejligheden til at
fortælle Maria og Natalia om de
mange transporter til Polen, som er
kommet af sted i de seneste år.
Tak for besøget, velkommen igen!
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Besøg i Vigerslev Kirke

Onsdag den 6. juni var en ganske særlig dag. Vi
skulle på den sædvanlige tur til Sjælland rundt
til forskellige steder og hente tøj og så skulle vi
slutte af med fortælle om Projekt ØSTs arbejde
i Vigerslev Kirke.
Vi startede i Tjæreby og fik ca. 10 kasser tøj
fyldt på vognen. Derefter gik turen til Bitten i
Ringsted, hvor vi fyldte bilen halvt op.
Vi kørte rundt med reservehjulet inde i varerummet, men det var Bittens
mand Steffen så flink at montere nede under vognen, hvor det skulle sidde.
(Tak for det Steffen!)
Derefter gik turen til Roskilde, hvor vi hentede en del tøj fra et dødsbo.
Efter at det var overstået, tilbød de rare mennesker at køre foran os, så vi kom
den letteste vej til motorvejen mod København. Det er meget fint med den
slags hjælp fra venligtsindede indfødte, når man er ude i et ukendt område.
Næste stop var Skovlunde, hvor vi kommer hver 14. dag, dér fik vi bilen fyldt
helt op og bagefter bød de på en god kop kaffe med jordbærkage. Efter denne
lille opstrammer gik turen ind mod København, og ca. kl. 12 var vi ved Vigerslev
Kirke.
Efter en lille opfriskning og tøjskift kunne vi begynde at rigge til med fremviser og computer. Vi fik heldigvis en god hjælp af kordegnen. Vi havde en del
billeder fra vore ture rundt på Sjælland og vor tur til Polen.
Kl. 13.30 begyndte mødet med indledning af en medarbejder i kirken. Vi
sang et par sange og så var der kaffebord med dejlige kager.

Der var en god stemning ved mødet i Vigerslev Kirke.
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Derefter skulle jeg udfylde resten af tiden med at fortælle om, hvad Projekt
ØST er for noget, og hvad vi laver, samtidig med at vi viste billeder. Vi fortalte
også om vor tur til Polen sidste år i september.
Så vidt jeg kunne bedømme, var der god interesse for vort arbejde og der
blev også samlet en pæn gave ind til foreningen. Det er jo altid rart at få spredt
budskabet, at der stadig er brug hjælp til Polen.
Men dagen var ikke slut for os endnu, for vi blev inviteret hjem at spise hos
Annemarie, som vi også var sammen med på turen i Polen. Efter et par hyggelige timer hos hende fortsatte vi turen hjem mod Odense.
Det var blevet sidst på aftenen, så vognen blev først tømt dagen efter. En
dejlig dag, der var lidt anderledes end de normale ture til Sjælland.

Annemarte
samler tøj ind
til os og så er hun
en glimrende kok.
Med venlig hilsen fra
langturschauffør Mogens og hans kone Birthe
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Sommerstævne
på centret i Odense lørdag 11. august 2007
PROGRAM
Kl. 11.00 Ankomst
12.00 Spisning af egen medbragt mad
eller helstegt pattegris/lam
Stort og flot amerikansk lotteri
Kl. 14.00 Generalforsamling
15.00 Kaffe
16.00 Afsked
Medbring kaffe og evt. billeder
fra din tur til Polen - samt godt humør!
På gensyn!
Kold kartoffelsalat
og varme flutes,
luksussalatblanding
med flere salater
Vin, øl, vand
kan købes

I år serverer vi

helstegt
PATTEGRIS
eller
30 kr.
LAM
pr. kuvert
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Generalforsamling

lørdag den 11. august 2007 kl. 14.00
på centret Mogensensvej 24, Odense C

DAGSORDEN
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
		
Orientering om næste års hovedaktiviteter
Fastsættelse af kontingent
		
Indkomne forslag
		
Evt. valg af formand
		
Valg til bestyrelse
		
Valg af revisor.
Eventuelt
Ad. 9 På valg er Tage Marq Hansen
				
Grethe Clemmensen
			
Bent Jacobsen
				
Bent Marcussen
			

På bestyrelsens vegne

				

Indlevering af tøj i

Farums gamle kirkelade
Vi takker for alt tøj vi har fået indleveret, men
nu er loftet ved at brase sammen i den gamle
bygning og vi må også tænke på brandfaren.
Derfor stop for indlevering i juli og august!
Til september er du velkommen igen med tøj
hver torsdag kl. 13-16.
Venlig hilsen Anette Thilo Tlf. 44 95 27 35
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Regler for skattefradrag
15. december 2006 vedtog Folketinget nogle ændringer
for skattefradrag af gaver til foreninger, kirkesamfund m.v.
Gaver i henhold til Ligningslovens § 8a, der kan fradrages skattemæssigt, var i 2006 kr. 6.600, når der blev indbetalt kr. 7.100.
Denne grænse er ændret for året 2007, så der kan fratrækkes kr.
13.600 pr. person, når der er indbetalt kr. 14.100.
Der skal her bemærkes, at gaver til forskellige organisationer
skal sammenlægges til et beløb, og det er af det samlede beløb, der
skal fratrækkes kr. 500.
Samtidig indførtes der en anden ændring i loven, som træder i kraft
1. januar 2008. Denne ændring betyder, at fradrag for gaver efter
Ligningslovens § 8a og gavebreve efter § 12 stk. 3 er betinget af, at
foreningen indberetter indbetalinger til ”Skat.”
Det vil sige, at det pålægges os som forening fra begyndelsen af
2009 at indberette de gaver, vi har modtaget i 2008.
Når dette krav skal opfyldes, vil det være nødvendigt, at gavegivere oplyser deres CPR nummer til Projekt Øst, såfremt man ønsker
fradrag for gaver.
Vi vil drage omsorg for, at der fra januar 2008 vil være en rubrik til
påføring af CPR-nr. på indbetalingskortet.
Denne ændring kan virke lidt bureaukratisk, men den er indført
for, at skattevæsenet kan færdiggøre så mange selvangivelser som
muligt, uden at skatteyderen skal udfylde noget.
Den slags forhold er foreningen jo ikke herre over, men vi må følge
landets love, og vi vil drage omsorg for, at alle, der ønsker fradrag
for gaver, som opfylder betingelserne, får det.
En af betingelserne er, at gaver til den enkelte forening
i
i kalenderåret udgør mindst kr. 500.
Beløbet må gerne indbetales
af flere gange gennem året.

TAK!
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Med venlig hilsen
Bent Marcussen
kasserer

Månedens klumme
Lette bølge! når du blåner,
gennemsigtig, lys og klar,
himlens farveskær du låner,
selv du ingen farve har.
Himlen ej, kun himlens billed
hviler i din dybe favn;
aldrig er din længsel stillet,
den er evig, som dit savn.

Bølge! hvor du klarest rinder,
spejles himlen i dit bad;
Ak! din længsel hjertet minder
om, hvad skæbnen skiller ad.
Hjerte! du bør ikke klage!
Selv naturen føler savn;
trøst dig, hvis du har tilbage
kun et billed og et navn.

Bent Marcussen

Der er noget let og lyst over de første ord i J. L. Heibergs digt. Det ånder af sommerens lette brise, hvor havet kan være klart og gennemsigtigt. Der var jo nok ikke så megen forurening, da disse ord blev skrevet,
som vi oplever i dag.
Når vi så læser videre, kommer der en anden tone ind, melankolien
kan ikke skjules. Det er ikke himlen, som er i havet, men kun billedet,
havet har jo ingen farve. Denne følelse, som her beskrives, kan jo godt
overvælde os som mennesker til tider. Det er jo tidens trend, at vi hver
især skal være noget særligt.
Vi ved dog godt, at vi er undergivet mange påvirkninger gennem hele
vort liv. Så kan vi blot gentage det vi har hørt og set, og være som havet,
der spejler himlen. Vi har også muligheden at bearbejde de indtryk vi
får, og dermed lade dem påvirke den virkelighed vi oplever. Så danner vi
med vort liv og vore holdninger et nyt billede. Så er vi ikke blot et spejlbillede, men vi er trådt i karakter.
Det udelukker jo ikke den længsel, der kan findes i de tanker og drømme, som skæbnen skilte os fra at realisere. Dog synes jeg, at trøsten i
kun at have et billede og et navn, selvom naturen også føler savn, er for
svag. Der er en anden synsvinkel. Den finder vi, der hvor vi oplever, at
vi gennem vore handlinger og vor påvirkning har været med til at gøre
en forskel.
Der er heller ingen tvivl om, at hvor vi tør sige fra overfor uretfærdighed, og være med til at gøre livet bedre for mennesker, som har det
svært, enten det er nær eller fjern, dér har vi spejlet himlen på jorden.
Vi er ikke det gode, men vi genspejler det gode gennem mange af vore
handlinger.
Sådan er vi som mennesker med til på vor personlige måde, at genspejle himlen på jorden.
Bent
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Kontaktpersoner
ODENSE
		
		
HESSELAGER
GALTEN
ÅRHUS S/M
SAMSØ
VEJLE ØST
		
RINGE
KORSØR
FARUM

Projekt ØST Mogensensvej 24, 5000 Odense C
Tlf. 6613 5377, fax 6613 5367
Åbent hverdage 9.30-16.30, lørdag 9.30-12.30
Inge Marie Holmskov, tlf. 6225 1960
Schiela Jensen, tlf. 8694 4405
Poul Locht, tlf. 8614 9901 kl. 10-12
Doreen Holm, tlf. 8659 0321
Egon Ibsen, tlf. 7571 1223
Arne Kaagh, tlf. 6262 1316
Tove og Ejlif Christensen, tlf. 5838 2823
Anette Thilo, tlf. 4495 2735
”Den gamle Lade” ved Præstegården, torsdag 13-17

Søhus Transportservice
Transport og flytninger
i ind- og udland Kurér-service
Michael Lützen Lillehøjen 32
5270 Odense N Tlf. 4142 7871
E-mail: mlytzen@nalnet.dk

Internet og marketing til
ØSTEUROPA

East-X-Net
www.east-x-net.dk

Øst Magasinet Erhvervskontakt
Info Center Job Center
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2 lækre brudesuiter
53 moderne værelser med bad,
toilet, telefon og TV
5 lejligheder/familierum
Rimelige priser
P-plads til alle værelser
Specialpris for sportsarrangementer

Næsbylund Kro og Hotel
Bogensevej 105 5270 Odense N
Telf. 66 18 00 39 Fax 66 18 29 29
www.naesbylundkro.dk
E-mail: nesbylund@mail.tele.dk
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2007

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Dag

Måned

Betalingsdato

År

eller

Sæt X
4030S (12.98) BG 170-12481

Betales nu

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Projekt ØST
Mogensensvej 24
5000 Odense C

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

.

.

,

Øre

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Post Danmarks kvittering

Projekt ØST
Mogensensvej 24
5000 Odense C

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

GIROINDBETALING KVITTERING

Vi minder om, at du kan spare penge ved at investere i Projekt ØST: Hver krone udover
de første 500 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen, og så hjælper du børnene i Polen og
Skt. Petersborg.
Du kan på et år trække højst 13.600 kr. fra, hvis du har indbetalt 14.100 kr. og reglen kan
benyttes af begge ægtefæller.

Projekt ØST er fradragsberettiget!

Kontingent: Studerende 50.- Enkeltperson 100.- Ægtepar 150.- Firmaer, foreninger 250.-

Som medlem er du med til sikre en stabil hjælp fremover
gør du det muligt for os at hjælpe flere og bedre
får du indflydelse og stemmeret på generalforsamlingen
modtager du vort medlemsblad gratis hele året

Mange af vore faste bidragsydere har allerede benyttet sig af muligheden for at give os en fast
grundkapital at arbejde med ved at tegne sig som medlemmer af Projekt ØST. Det er ikke spor
dyrere og helt uden forpligtelser udover kontingentet – så hvis du som enkeltperson alligevel vil
give os 100 kr. om året, kan du lige så godt lade det være dit kontingent. Dermed er du også med
til at sikre fradragsretten for dig selv og andre, idet ligningsloven kræver et medlemstal på mindst
500, for at en forening kan få fradragsret.

Har du tænkt på at blive medlem?

Du bliver registreret som medlem ved
simpelthen at krydse af på girokortet
ved årskontingent – også hvis der er tale
om fornyelse af et allerede tegnet medlemskab, idet dette skal fornyes hvert år
for at være gyldigt efter ligningsloven.

Hvordan bliver du medlem?

Ingen
kan
hjælpe
alle…
men
alle
kan
hjælpe
én!

Indbetalinger i juni 2007 ----------------------------------------------------------------------------------C.H. Odense 625,- G.C. Odense 500,- N.B.H. Holte 600,- E.L. Odense 500,- O.O.O.
Vejle 100,- P & H.S. Kirke Hyllinge 150,- A.L.J. Randers 200,- B.A. Frederiksberg 50,- M.C.M. Haderslev 100,- K.M. Egå 100,- B.V.C. Herning 100,- C.E.D. Glostrup 105,- J.C.L.B. Århus 111,- G & J.S. Århus 200,- O.R.M. Roskilde 200,- S &
K.E.P. Brøndby 250,- S.K.E. Langå 1.200,- F.A. Charlottenlund 50,- H.C.B. Allerød 200,- E.M. Rudkøbing 600,- M.S. Sønderborg 100,- B.T. Hammel 100,- K.B
& J.C. Kalundborg 50,- E.N. Svendborg 100,- R.H. Højbjerg 100,- P.S. Charlottenlund 100,- B.K.S. Fredericia 300,- E.K. København 100,- E.P. Højbjerg 100,- C.P.
Odense 300,- L.A. København 500,- M.B. Brørup 150,- B.M.B. Odense 250,- K.T.
Risskov 300,- I & P.T.M. Ålestrup 500,- T.G. Årslev 1.021,- H.E: Viborg 100,- T.T.
Valby 200,- G.K. Svendborg 50,- T.K. København 150,- B.H. Silkeborg 150,- M.A.
Ålborg 200,- K.G. Store Heddinge 300,- L.C.S. Broby 500,- V.A.R. Odense 170,U.R. Tranekær 200,- T & M.C. Risskov 50,- E.L. Odense 300,- K & E.N. Grinsted
150,- K.B. Ålborg 100,- B.J.V. Korsør 100,- C.H. Frederiksværk 125,- D.M.H. Samsø 300,- A.E. Samsø 100,- E.A. Vanløse 100,- K.A.H. Glostrup 100,- P.G. Høng
100,- L.H. Ålborg 200,- K.H.C. Herlev 30,- U.R. Skælskør 100,- B.I. Svendborg
200,- B.C. 300,- I & K.E.M.K. Juelsminde 100,- R.H. Tisvildeleje 300,- A.N. Lyngby
100,- A.C.A. Skærbæk 100,- C.J. Næstved 100,- K.S. Otterup 100,- J.K.L.B. Århus
111,- K.B.A. Haderslev 30,- K.B.A. Haderslev 40,- K.B.A. Haderslev 40,- K.B.A.
Haderslev 40,- K.B.A. Haderslev 40,- H.S. Solrød 300,- I & J.B. Odense 500,- K.M.
Allerød 100,- C.D. Agerskov 100,- K.W. Skødstrup 500,- I.M.M. Svendborg 100,E.B. Them 100,- K.V.N. København 200,- U.S. Tønder 100,TAK til alle giverne!

Har du bemærket
at beløbene for fradragsberettigede gaver
er blevet højere?
Du kan nu på et år trække 13.600 kr. fra,
hvis du har indbetalt 14.100 kr. og reglen
kan benyttes af begge ægtefæller.
Hver krone udover de første 500 kr. kan
fratrækkes på selvangivelsen, og så hjælper du børnene i Polen og Skt. Petersborg.
Et gavebrev giver fuld fradragsret i 10 år tal med vores kasserer om det.

Projekt Øst
Mogensensvej 24
5000 Odense C

ISSN 1395-1394

Kig ud til os i ferien!
Hvis du er i byen og ikke har besøgt os før, så
kig ud og få et indtryk af arbejdet og butikken
- måske finder du et rigtig godt tilbud.

På gensyn i

Her er det billigt
at powershoppe!

Genbrugsbutikken
MOGENSENSVEJ 24 5000 ODENSE TELEFON 6613 5377

