NR. 157 SEPTEMBER 2007

Ved sommerstævnet underholdt Ruth Askegaard os med gamle varietésange.

PROJEKT ØST
Mogensensvej 24
5000 Odense C
Tlf. 6613 5377
Fax 6613 5367
Giro 008-6010

HJEMMESIDE PÅ INTERNET: www.projekt-oest.dk CVR NR. 1770 9437
e-mail KONTOR: admin@projekt-oest.dk

Formand / ansvh. redaktør
Ingo Larsen
Mogensensvej 24
5000 Odense C
Tlf. 6613 5377
i butikkens åbningstid

2

Næstformand
Tage Hansen
Lupinvænget 2a
5700 Svendborg
Tlf. 6222 4345
Kasserer
Bent Marcussen
Tybrindvænget 44
5230 Odense M
Tlf. 6615 8510
Jørgen Rasmussen
Lundevej 3, Korinth
5600 Faaborg
Tlf. 6265 1623

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.

Grethe Clemmensen
Saxovej 71 A st.
5210 Odense NV
Tlf. 6616 5830
Mogens Jørgensen
Ingrids Allé 43
5250 Odense SV
Tlf. 6617 3341
Kurt Sindberg
Søboparken 39
Korinth
5600 Faaborg
Tlf. 6265 1482
Hans Marius Hansen
Skovgårdsvej 3
5863 Ferritslev
Tlf. 6598 2060

Juridisk
rådgiver

Hans H. Edlund
Aage Bergs Vej 35
8240 Risskov

Genbrugsbutikken

Daglig leder: Eva Larsen
Mogensensvej 24, 5000 Odense
Tlf. 6613 5377
Åben 9.30-16.30, lørdag lukket

Revision

Revisionsfirmaet
Revisionsgruppen
Vestergade 165
5700 Svendborg
Telf. 6222 0212

Artikler og annoncer til bladet (ikke postændringer)
Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19, 5270 Odense N
Tlf. 6596 8899 uffe@nissen.mail.dk Deadline den 10.
Eftertryk tilladt m. kildeangivelse Tryk: one2one, Odense

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

___________________________________________________________________________________________________

Nye tider, nye skikke
Når du læser dette, er vi begyndt på efteråret 2007. Sommeren har været et
stort spørgsmålstegn for mange af os, så nu håber vi på et solfyldt efterår, hvor
vi kan forberede os på en kort vinter.
Vi er også kommet på den anden side af den ordinære generalforsamling
- tak til alle jer, der tog turen herover og var med! Vi fik ikke spist op af vores
grillstegte lam og gris, men det nyder vort personale nu godt af til deres frokost
- vi går jo ind for genbrug her i foreningen!
I dette nr. er der et udførligt referat fra generalforsamlingen. Som det blev
sagt her, er bestyrelsen barslet med nye planer for Projekt ØST.
Hele arbejdet er vokset og vi er allesammen blevet ældre - vi mangler personale og det har foreløbig medført, at vi nu har indstillet al afhentning af brugt
tøj på Sjælland og det samme vil senere ske i Jylland. Vi afhenter ca. 5 tons om
ugen og det er meget ressourcekrævende, så nu må vi sige stop.
Derimod vil vi fortsat modtage nyt tøj, nye sko m.m. ligesom vi fortsætter
med at modtage de mange fine ting fra vore strikkekredse udover landet, de er
meget værdsatte i Polens kolde vinter. Er du i tvivl, så ring til os!
Det er også mangel på personale, der gør det nødvendigt nu at lukke vores
genbrugsbutik om lørdagen - det gør ondt men sådan er det bare.
Men vi er ved godt mod - nye frivillige er kommet til, men de skal først oplæres. I bestyrelsen vil vi søge at udvide vort arbejde i bl.a Ukraine.
Derfor ser vi frem til et efterår med nye tiltag og nye spændende oplevelser.

De populære
transporter til
Polen vil naturligvis fortsætte.
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Stævne med indendørs solskin
Traditionen tro samles familien
Projekt ØST til sommerstævne med
indlagt generalforsamling hvert år i
august.
Det foregår på centret i Odense og
vi kan som regel nyde solen i den store
gård, men som alle véd, gik sommeren
i år i vasken.
Også den 11. august var der overskyet med en enkelt byge, men vi samledes i lagerhallen og de mere end 70
fremmødte havde en rigtig god dag.
Der var folk fra både Fyn, Sjælland
og Jylland og det var hyggeligt at gense de venner man kendte og at møde
nye, som i mange tilfælde viste sig at
have støttet os i mange år uden at have
været med på stævnet.
Grillstegt lam og helstegt gris...
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Da folk begyndte at komme kl. 11,
stod de to store lukkede grill-ovne i
gården. Herfra kom en liflig duft at
stegt kød, og lettede man på låget, lå
der et grillstegt lam og en grillstegt
gris i dem, brune og lækre.
Kl. 12 havde alt folket samlet sig og
man begyndte at tage fra ved de opstillede borde med udskæring af kød,
grøntsager til salaten, dressing og lune
flûtes. Kurt Sindberg og Tage Marq
Hansen var forskærere og gjorde det,
som om de aldrig havde bestilt andet.
Ved et tredie bord kunne man købe
danskvand, sodavand, cola, pilsner,
hvidvin og rødvin. Her stod Hans
Martin og Tage Gøttsche som bartendere og der var livlig afsætning.
- havde begge været i ilden siden kl. 8

Vore trofaste
venner gennem
mange år Anna
og Harry var
også mødt op

Ingen slap ind uden
spisebillet - det
sørgede Grethe for

Grethe Clemmensen solgte lyserøde spisebilletter á 30 kr., så den
dag var P.Ø. det billigste spisested
i byen. Ved bordet med ingredienserne til salaten var der høflig
selvbetjening.
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Det begyndte
med frimærker

Hans Otto og Annette
Knudsen bor i Allesø nord
for Odense. Også de er trofaste gæster ved sommerstævnet og fortæller hvor
de fik kontakt med os:
- Vi så en reklame for
Projekt ØST et eller andet
sted, måske var det en omtale i Fyens Stiftstidende. Vi havde i lang
tid samlet brugte frimærker og også fået nogle fra familie og venner
– dem ville vi give til denne forening, så en dag tog vi ind til Odense
og besøgte butikken, som gjorde et godt indtryk på os. Vi blev medlemmer og begyndte også at samle tøj og legetøj, som vi nu afleverer
regelmæssigt.
Nu gik der halvanden
time med spisning og
snak omkring bordene.
Derefter var der endnu en halv times tid til
den ordinære generalforsamling, men der
var sørget for underholdning så længe.

Så er der varme flûtes til alle!
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Et hold københavnere,
som møder trofast op
til stævnet hvert år.

Snakken gik livligt
ved bordene

Ruth Askegaard fra Thurø er en rutineret sanger og
stod for et humørfyldt potpourri af de go’e gamle varietésange, hvortil teksten blev omdelt, så alle kunne
synge med. Det gjorde hun helt professionelt godt og
vi sang alle med på de glade melodier, som vi alle kender og elsker: Titte til hinanden – Jeg gi’r mit humør
en gang lak – Glemmer du, så husker jeg det ord for
ord… og flere andre.

Fra en CD med
sange af og med
Erfred Fabricius
fra Svendborg fik
vi nu sangen Lad
os tænde et lys
– en programerklæring for vort
arbejde, som vi
helt kunne tage til
os som vor egen.
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Erna gik på
engelsk-kursus

Fra Krogsbølle på Nordfyn
kom Erna og Knud Søgaard
- de er kommet på sommerstævnet i flere år, men nu fik vi
historien om, hvordan de kom
i kontakt med vores forening.
- Jeg gik til et engelsk-kursus for 10 år siden, fortæller
Erna, og dér var der en af de
andre elever, som fortalte mig
om Projekt ØST. Jeg må have lydt interesseret, for pludselig begyndte
vi at få nyhedsbladet hver måned. Det havde vi dog ikke noget imod,
vi læste om, hvad der foregik her og i Skt. Petersborg og syntes, det lød
som noget, vi godt ville støtte.
Vi besøgte genbrugsbutikken og mødte Eva og Ingo – de viste os
rundt, så vi så det hele og det endte med, at vi blev medlemmer, for det
her syntes vi var et værdifuldt arbejde – her har man kontakt med ledelsen og kan følge de ting, der blev sendt til Rusland og nu til Polen.

Generalforsamlingen
Nu var klokken blevet 14.00 og det
var tid for den årlige ordinære generalforsamling.
Ingo bød velkommen og gjorde opmærksom op, at vi næste år kunne fejre 15-års jubilæum. Han indbød derfor os alle til at være med til et ekstra
festligt sommerstævne i 2008.
Herefter afvikledes dagsordenen
punkt for punkt.
1. Valg af dirigent.
Her foreslog bestyrelsen advokat
Tage Gøttsche, som tidligere har røgtet dette hverv på fortræffelig vis. Da
der ikke var andre forslag, blev han
valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten indledte med at konstatere, at denne ordinære generalfor8

samling var lovligt indvarslet ifølge
vedtægterne og derfor var beslutningsdygtig. Dagsordenen blev godkendt.
3. Bestyrelsens beretning for året.
Formanden Ingo Larsen aflagde beretning for året. Vort arbejde i Polen
er i rivende udvikling, idet hver af de
4 små landkommuner, vi hele tiden
har støttet, efterhånden har fået henvendelser fra 15-20 andre af samme
størrelse og med de stort set samme
problemer. De 4 prøver at hjælpe dem
alle, så i realiteten dækker vi nu hele
Pommern! Det er naturligvis glædeligt, men kræver jo også, at vi fortsætter med uformindsket styrke.
Og hjælpen nytter! En overlæge
på et hospital udtalte til Ingo, at børn
med feber har behov for ekstra drikkelse i form af saftevand m. m. og det

er netop, hvad vi har leveret
store mængder af i flere måneder. De fabrikater, vi har
modtaget fra vore donorer,
skal fortyndes i forholdet 1:5,
så i realiteten har vi leveret 5
gange så meget.
Ingo fortalte om efterårsturen i september, at i de forskellige byer holdet besøger,
vil både borgmester, viceIngo Larsen
Tage Gøttsche
borgmester og socialchefen
rive en dag ud af kalenderen og følge
Hermed skal også lyde en tak til alle
med os hele dagen, så vi er virkelig de trofaste gavegivere, uden jer kørte
inde i varmen!
det slet ikke.
Beretningen blev godkendt.
Bent Marcussen havde medbragt
kopier
af hele regnskabet for 2006 til
4. Godkendelse af årsregnskab
interesserede,
i øvrigt kan det rekvireHer tog vor kasserer Bent Marcusres
fra
kontoret.
Regnskabet blev godsen ordet:
- Da alle medlemmer og gavegivere kendt.
5. Orientering om næste års hovedikke kan være til stede ved denne lejlighed, skal der gives lidt oplysning aktiviteter.
Her oplyste Ingo, at der sandsynligom økonomien.
Økonomisk har året 2006 både væ- vis ville komme store ændringer i vore
ret godt og lidt bekymrende. Det gode lokaleforhold, så vi måtte klare os på
er, at året slutter med et overskud på mindre plads. Vi har grund til at forkr. 162.139 - det bekymrende er, at mode, at den nye ejer af komplekset
gaveindtægterne er gået ned med kr. vil forhøje huslejen i en grad, så vi må
195.000. Når der alligevel er et over- finde andre steder at være. Men herom
skud, skyldes det, at udgifterne er fal- vil der naturligvis komme meddelelser
i bladet, så snart vi véd noget konkret.
det mere end indtægterne.
Faldet i udgifter er sket på to felter. 6. Fastsættelse af kontingent.
I Karlino blev projektet på Øen sat i
Det vedtoges at fortsætte uændret
gang i 2005 og her blev der givet kr. med de nugældende satser, der frem178.000. Den øvrige nedgang i udgif- går af girokortet i bladet.
ter er besparelser, bl.a. en tilpasning 7. Indkomne forslag.
af lejemålet, hvor der kunne undværes
Ingen forslag var indsendt.
noget lagerplads, så vi fik en mindre
husleje, ligesom en midlertidig lønnet 8. Evt. valg af formand.
Dette blev ikke aktuelt, da Ingo ikke
aflastning på kontoret ophørte i løbet
er
på valg i år.
af 2005.
Den økonomiske stilling pr. 1. janu- 9. Valg af bestyrelse.
Her skulle vælges 4 medlemmer.
ar 2007 er derfor en nettogæld på kr.
220.928, som det forventes vil være Af de opstillede havde Bent Jacobsen
trukket sig, da han har udmeldt sig af
væk i løbet af 2007.
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foreningen af personlige grunde. Som
nye emner blev Kurt Sindberg og
Hans Hansen foreslået.
Der blev uddelt stemmesedler med
fem navne, men der kunne kun sættes
X ved fire.
Ved optællingen havde Bent Marcussen, Grethe Clemmensen og Hans
Hansen fået flest stemmer i nævnte
rækkefølge, mens Tage Marq Hansen
og Kurt Sindberg fulgte lige efter
med samme antal stemmer for begge.
Men da vedtægterne giver mulighed
for til enhver tid at udvide bestyrelsen, vedtoges det at give alle 5 plads
i den – Mogens Jørgensen og Jørgen
Rasmussen fortsætter, dermed består
bestyrelsen nu af 7 medlemmer.
10. Valg af revisor.
Da bestyrelsen er tilfreds med vor
nuværende revisor Revisionsgruppen
i Svendborg, vedtoges det at fortsætte
med dette firma.
11. Eventuelt.
Her ønskede ingen at tage ordet og
dirigenten kunne derfor erklære generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. Hans indsats
blev belønnet med bifald fra forsamlingen.

Stefan og Luna
var de yngste
deltagere på
stævnet.
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En glad vinder i det amerikanske lotteri!

Kaffe og afsked

Nu blev der serveret kaffe, hvorunder det amerikanske lotteri blev afviklet. Der var stor rift efter lodderne,
som hurtigt blev udsolgt og skaffede
en god skilling i kassen. Gevinsterne
var store kurve med gode mad- og
drikkevarer, som sædvanlig pakket af
Anna og Ruth.
Hermed var stævnet forbi og man
skiltes efter en god og hyggelig familiedag i Projekt ØST.

Flotte tæpper
fra de flittige
piger i Tjæreby
Fra Tjæreby ved Korsør mødte vore trofaste venner Tove,
Eva, Bodil og Eilif op. De
har et indsamlingssted, hvor
Mogens og Birte hver måned
henter en vognfuld sække
med brugt tøj og mange andre ting. Gruppen består
også af Kirsten, Bodils søster,
Ruth, Elly, Grete og Bente.
Damerne strikker hjemme og
samler det hos Tove, når der
skal være sommerstævne, så
hun kan tage det med. Det
skete også i år og her ser man
noget af årets produktion.

Erna fra
Næsbyhoved
Broby, Gisela
fra Korup
og Lise fra
Kerteminde
var blandt de
mange glade
gæster.
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Her er der lige ankommet en større sending garn, som vi fordeler mellem os.

Samsø står på pinde for Projekt ØST

Fra den energiske strikkeklub på Samsø har vi modtaget denne hilsen
Bamserne er strikket og
deres tøj er strikket med
som en del af kroppen
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En meget trofast skare her på
Samsø strikker, syr og hækler til
Projekt ØST.
Vi arbejder hver for sig derhjemme, men 2 gange om året
mødes vi hos Doreen Holm i
Østerby, så vi kan se, hvad de
andre har lavet af håndarbejde.
Hvis vi har fået en større sending af garn, bliver det også fordelt ved den lejlighed. Mange
betænker os med garn, som de
ikke selv kan bruge.
Vi har også indsamling af
brugt tøj og fodtøj, i fjor gik der
ca. 400 kasser fra Samsø.
Vores vognmand Ruben Petersen tager ganske gratis det
hele med til Fragtmandscentralen i Århus, hvor det hentes af
bilen fra Projekt ØST.

Varme uldne trøjer

Ca. 100 strikkede tæpper

Den ordning er vi naturligvis meget taknemlige for, så vi fortsætter
ufortrødent.
I øvrigt skal jeg til
september med til Polen
for anden gang og denne gang skal min søster
også med - det glæder vi
os meget til.
Venlig hilsen på hele
gruppens vegne!
Annie Engsig

Årets produktion af hæklede tæpper
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Inga viser her et af de
store lune tæpper

Flere tæpper
fra Bredballe
I Bredballe ved Vejle har vi også
en trofast kreds af strikkende damer, som med assistance af et par
hjælpsomme herrer hvert år sender mange store uldne tæpper og
børnetøj af forskellig slags til os.
Også i år havde kredsens repræsentanter Inga og Egon medbragt
12 flotte tæpper, som går videre
til Polen Inden årets udgang når
man sikkert op på 20 stk.
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Månedens klumme
Den trænger ud til hvert et sted,
den hårde strid herhjemme,
og den, som ej vil være med,
får svært ved sig at gemme;
men vi vil gerne ta’ vor tørn,
så snart vi tør os melde,
og få vor plads blandt tidens børn
og ikke blandt dens trælle.

Bent Marcussen

Hostrup har jo ret, at strid har det med at brede sig ud i alle hjørner,
og her er det væsentligt, hvilken holdning vi går til striden med. Vi skal
ikke søge svar til hundene som glamme, men finde ud af, hvad kraft vi
har for ej at stå til skamme. Det er jo så let at lade sig rive med af en
stemning og blot begynde at finde svar til dem, der råber højest, men
det er jo mere væsentligt at gøre op med sig selv og se, hvad vi selv står
for. Vi skal nemlig ikke falde for tidens løgne, men indse, hvad tiden har
brug for.
Når Hostrup så konkluderer, at; ”Vi véd det godt, vi lidet véd, og højere vi stunder, men vil ej rive himlen ned, men bygge fast derunder.” Så
må vi jo gå ind i eftertankens stille rum og finde ud af, hvad der er det
rette, og hvad der vil kunne bygges op i stedet for at rive ned. Det er jo
så let at rive ned, at slå i stykker, men det kan være vanskeligt at bygge
op, for det, der er væltet, er vanskeligt at genskabe.
Hostrup synger videre om vor tro på, at han, som gav os livet, har altid
godt i sinde. Han taler også om, at med ringe kår og store krav, des mer
det har at vinde.
Dér, hvor det syn vinder frem, kan striden blive frugtbar og være med
til at skabe en forskel i livet for dem, som har det vanskeligt. Modsætningen til dette er, hvor striden kun handler om, at jeg får ret uden hensyn
til andres holdning og mening - dér går forholdene i hårdknude, og intet
ændres til det bedre.
Vor opgave bliver derfor at være med i den hær, som Hostrup beskriver således i sidste vers.
Den hær vil ikke blod og sår,
hvor krigens lurer gjalder,
men nyfødt fred i friheds vår
med lige ret for alle,
og den vil sindigt fremad gå
og ej fra kampen træde,
før selv den mindste af de små
får del i livets glæde.

Bent
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Kontaktpersoner
ODENSE
		
		
BOGENSE
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
Flemming Overgaard, tlf. 6444 2809
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 juli 2007 ------------------------------------------------------------------------------------U. & K.P. Odense C 150,- O.O. O. Vejle 100,- A.K 100,- E.K.P. Tinglev 150,- K.V.N.
Kbhvn. 200,- M.K. Roskilde 50,- K.M. Egå 100,- L.og S.Krarup Veksø 100,- G.&
J.E.S. Århus 100,- C. E. Denning Glostrup 105,- T.T. Valby 200,- B.A. Frederiksberg
50,- M. Korsør 100,- I.L.N. Odense 100,- I.K.W. Brøndby Strand 200,- J.V. Lystrup
200,- E.J. Odense 200,- T.F. Nordby 100,- V.K. Bjert 100,- F.A. Charlottenlund
50,- L.H. Kbhvn. S. 111,- I.Å. Rudkøbing 200,- E.K. Tranbjerg 150,- L.L.M. Ølsted
200,-C.P. Odense C 400,- I.H.Vedbæk 100,- P.K. Hadsund 50,- B.B. Hasselager
150,- R.J. Højbjerg 100,- B.C. 300,- J.S. Herning 150,- V.A. Svendborg 100,- G.C.
Odense NV 500,- U.R. Skælskør 100,- U.S. Tønder 100,- T.&M.C. Risskov 100,P.F. Herlev 150,- H.M. Hellerup 500,- K.S. Gyngstrup 100,- D.M.B. Kbhvn. Ø 40,U.M.B. Allerød 200,- J.S. Aarup 100,- A-M.& S.J. Løsning 200,- I.B. Frederiksværk
240,- K.H.C. Herlev 30,- G.K. Tåsinge 100,- S.B. Horsens 100,- J.K.L.B. Århus V
111,- C.H. Frederiksværk 125,- A.N. Løsning 300,- E.P. Outrup 150,- L.P.&H.M.H.
Ferritslev 200,-, M.A. Aalborg, 200,- M.J. Odense 2.000,- K.M.S. Hornbæk 50,G.D. Vanløse 100,- J.P. Hjallese 200,- M.N. Viborg 500,- A.C.A. Brøns 100,- B.&D.
A Solbjerg 200,- O.C.I. Slagelse 10,- L.H. Hornsyld 300,- P.E.R. 200,- A&L.T. 500,E.& T.H, Salby, 100,- , A.E., Samsø, 100,- , P. S., Charlottenlund 100,- I.& K.E.M.K.
Juelsminde 100,- H. J. Vejen 200,- C.L. Espergærde 300,- C.S. Søborg 60,- E. A.,
Århus C 500,- J.F. Kolding 100,- B.M.B. Odense N 200,- B.& L.I. Viborg 500,- R.A.
Odense C 200,- A.M. Gråsten 500,- A. Karise 100,- I.&M.D. Brønshøj 200,- M.S.
Sønderborg 100,- O.M.N. Hørsholm 300,- A.H.J. Nyborg 2.000,- I.E. Højbjerg 100,E.A. Vanløse 200,- M.O. Hammel 200,- V.K. Bart 100,- G.N. Vejle 10,- K.A.H. Glostrup, 100,- H.C.B. Allerød, 200,- P.G. Høng 200,- B. Køge 300,- B.C. Odense N.
100,- S.N. Odense 150,- E.L. Odense 300,-.
TAK til alle!

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

Bogormene er vågnet af dvalen

men vi har masser af foder til dem!

Det skal ikke være computerspil og fjernsyn det
hele - lad dine børn opdage glæden ved at læse
en spændende bog.
I vores store bogafdeling
finder du alle de udødelige klassikere for både
drenge og piger. Vi har
også blade om heste og
andre dyr, tegneserier og
meget andet.
Efterår og vinter er også sæson for håndarbejde af
enhver art. Vi har et kæmpelager af bøger og blade
om netop det, du er interesseret i - og de er billige.
Samler du på HVEM-HVAD-HVOR, har vi flere meter
af dem, måske også netop det bind, du mangler.

På gensyn i

Her er det billigt
at powershoppe!

Genbrugsbutikken
MOGENSENSVEJ 24 5000 ODENSE TELEFON 6613 5377

