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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

___________________________________________________________________________________________________

Skal vi hjælpes ad?
Efterårsturen til Polen er nu overstået og den var rigtig god, lyder det fra alle
deltagerne. Vi oplevede igen både festlige stunder og bevægende møder med
bagsiden af det fattige nordlige Polen. Her lå de store kollektiver med kæmpelandbrug - da de lukkede efter jerntæppets fald, blev tusinder af mænd og kvinder ladt i stikken, ingen interesserede sig for de mange familier, der nu pludselig fik trukket tæppet væk under deres tilværelse og stod uden indtægter.
I alle disse kommuner er arbejdsløsheden mellem 40 og 80 %. Familier med
4-6 børn skal i dag klare sig for 2000 kr. om måneden. Meget få har nogen form
for faglig uddannelse. Finder nogen et job, er der ofte 30-40 km til det og der er
ingen transportmidler, ofte ikke engang en cykel.
Vi er i kontakt med den ukrainske skole i Bialy Bor, som deltagerne i turen
i maj 2004 vil mindes med glæde - her opførte børnene et forrygende danseshow med kosakdans i farvestrålende dragter, de selv havde syet. Livsglæden
var intakt, men det var åbenbart, at børnene var tynde og ikke fik den sunde og
alsidige mad, der skal til i voksealderen - og nu kommer snart den kolde polske
vinter, hvor mangel på varmt tøj kan give alvorlige sygdomme.
Nu er den første transport på 20 tons til netop den skole gået af sted med
fødevarer, tøj og møbler - og det bliver ikke den sidste.
Det er her, vi skal hjælpes ad med at med at få de store lastvogne fyldt. Vi
driver dette arbejde på kristent grundlag og har afgivet det løfte ved foreningens start, at så længe Gud fylder vore lagre, kører vi! Man må sige, at han for
sin del holder løftet, idet vi i skrivende stund sender 40 tons af sted om ugen til
Polen, Bosnien, Rumænien og nu også Ukraine.
Men hver transport koster penge og lige nu har vi brug for 50.000 kr. for at
få vognene fyldt. Tak for en stor hjælp med at opfylde vores del af løftet! Ingo
Denne container gik afsted til Polen den 5. september.
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Det er altid dejligt
at møde de livsglade
polske skolebørn

At rejse er at leve...

Forsidebilledet viser en fantastisk
udstråling af en lille engageret pige,
som deltog i et meget veltilrettelagt
underholdningsprogram, da vi besøgte lilleskolen i landsbyen Piaska i Barwice kommune. Lige så højt et engagement viste vore kommunale værter
i tilrettelæggelsen og gennemførelsen
af alle vore besøg i kommunerne.
Derfor blev det også en oplevelsesrig tur for os alle. Vi fik ved selvsyn
mange, mange gode eksempler på, at
”det nytter at hjælpe gennem Projekt
ØST!” Som en af deltagerne sagde efter besøget på lilleskolen: ”Ja, med
udgangspunkt i skolens og børnenes
taknemlighed og begejstring må vi sige - At rejse er at leve (opleve!)”.
Turleder og Projekt ØST’s formand
Ingo Larsen havde med stor indsigt
sammen med vor fantastiske polske
tolk Monika og vore kommunale værter i Pommern tilrettelagt et meget afParkhotellet udenfor Karlino
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vekslende tur- og besøgsprogram, så
deltagerne fik lejlighed til at besøge
mange steder, hvor vi har støttet. Programmet var også krydret med besøg
ved seværdigheder og skønne naturoplevelser.
Borgmestre, embedsmænd, institutionsledere, medarbejdere, børn og
mange flere har bidraget til en STOR
FÆLLES TAK til Projekt ØST og alle
de gode støtter i Danmark, for den
store hjælp, man har modtaget i et
hårdt trængt område i Pommern.
Søndag 9. september
Forventningsfulde kørte vi fra
Odense kl. 07.00 og nød turen gennem Tyskland, nord om Berlin og ind
i Polen ved Stettin med de fornødne
pauser, så vi kunne være fremme ca.
kl. 18.00 ved hotel Petrico i smukke
landlige omgivelser i udkanten af Karlino – her nød vi middagen kl. 19.00.

Vi oplever altid, at vi er blandt
venner, når rådhuset i Barwice
modtager os med velkomsttaler og et fint morgenbord.

Mandag 10. september
Velkomsten på rådhuset i Barwice
af borgmester, viceborgmester og embedsmænd var som sædvanlig festlig
og hjertelig. Der var dækket et dejligt
morgenbord og Eva fik blomster for
sit arbejde med børnene, som i særlig
grad står hendes hjerte nær.
Bagefter var vi på rundtur til kommunens centrale skole (mellemskole
og gymnasium) for bl.a. at få fortalt,
hvordan vi har støttet opbygningen af
den nye skole med bl.a. møbler. Desuden modtager skolen store mængder
fødevarer til børnenes daglige varme
måltid mad.

Vi besøgte også et handicapcenter
og fik samtidigt forklaret, hvordan vi
havde hjulpet til med opbygning af en
hjælpemiddelcentral ved levering af
mange forskellige hjælpemidler. På
vor vej gennem byen gjorde vi holdt
ved brandstationen, hvor vi så – og
hørte - den brandbil, som vi har fremskaffet gennem Odense Brandvæsen.
Der blev aftalt, at en del brandmænd
skal på kursus i Odense, så Projekt
ØST hjælper på mange fronter.

Det var hyggeligt at se brandbilen igen
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Der er nu indført skoleuniformer i Polen og
her har vi leveret dem
færdigsyede til skolen.

Også på den lille skole i landsbyen
Piaska blev vi hjerteligt modtaget. Vi
så i gymnastiksalen, hvordan Projekt
ØST har støttet med moderne inventar. Alle var i nye skoleuniformer og
vi overværede en fejende flot underholdning, præsenteret af glade børn i
t-shirts med H.C.Andersen-motiv fra
Odense, som vi havde leveret.
Jo, det var en festdag for landsbyen
- og alle os andre!
Et fejende flot velkomstshow
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Dagens program var også krydret
med ophold i 2 søområder ved henholdsvis et flot gammelt og velrenoveret slot samt besøg på en middelalderborg med forskellige aktiviteter og
smagsprøver af røgede fisk, serveret
med en blanding af øl og mjød.
Tirsdag 11. september
Dagen begyndte med et besøg på en
nyrenoveret landsbyskole i Karsino i
Karlino kommune. Projekt ØST har

Børnene på
skolen var
meget interesserede i, hvad
Eva havde
optaget på
video.

investeret i nye vinduer og inventar
– ellers ville skolen i denne fattige
landsby aldrig have fået den nuværende standard. Vi blev budt på kaffe
og underholdning af børnene som tak
for hjælpen.
I Karlino by besøgte vi SOS-børnebyen, hvor vi har leveret køkkener til
alle 20 huse. Vi fik en god orientering
og rundvisning om forholdene for de
40-50 børn, som alle er kommet i børnebyen på grund af store familiemæssige problemer. I børnebyen spiste vi
frokost, som børnene havde tilberedt i
de forskellige familiehuse.
Under frokosten fortalte kommunens borgmester om udviklingen og

om de mange store EU-projekter, man
har igangsat.
Der er fremskridt at spore trods stor
arbejdsløshed, dårlige muligheder for
sociale ydelser og mange fattige familier. Også Karlino Kommune viste stor
taknemlighed for Projekt ØST’s hjælp.
Lederen af vor genbrugsbutik Eva
Larsen havde med kyndig hånd samlet mange gode ting i papkasser til alle de forskellige institutioner vi besøgte på turen. Som det fremgår af billedet, var der gode kasser med Legoklodser til SOS-børnebyen. Vi så glade
ansigter og tilfredse børn og voksne,
der takkede mange gange, da vi sagde
farvel.

Lego er meget
populært i Polen
- men dyrt, så
de mange kasser Lego blev
modtaget med
åbne arme.
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Sejlturen på søen i Szczecinik var et dejligt
frikvarter i dagens program

Onsdag 12. september
Dagens program var af mere turistmæssig karakter til Østersøbyen Kolobrzeg. Det er en gammel by, som i
1300-tallet var medlem af Hansaforbundet og havde sin rigdom gennem
handel, især med salt. I slutningen af
1800-tallet blev det en sanatorieby,
som blev ødelagt under 2. verdenskrig. I dag er det igen en populær kurog ferieby med ca. 46.000 indbyggere
samt rigtig mange feriegæster. Strandpromenaden og byens seværdigheder
kunne nydes efter individuelle ønsker,
godt krydret med mange tilbud indenfor det kulinariske.
Torsdag 13. september
90 km fra vort hotel i Karlino besøgte vi byen Szczecinik (Stetinik)
med ca. 40.000 indbyggere. Det er
amtsbyen i amtet af samme navn, og
på rådhuset fik vi en præsentation af
en by med store visioner for fremtiden
og med troen på projektstøtte fra EU.
Vi må håbe, at EU og private investorer ser de samme gode udviklingsmuligheder.
Vi fik fortalt, at vort besøg var omtalt i den lokale presse og vi oplevede
under mødet på rådhuset stor aktivitet
af fotografer og TV. Som i andre kommuner betonede man meget værdien
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af Projekt ØST’s hjælp – og lokalsamfundets interesse for at udtrykke stor
taknemlighed.
I drøftelserne på rådhuset fik vi god
indsigt i Polens samfundsmæssige problemstillinger med høj arbejdsløshed,
dårligt skattegrundlag, lave lønninger, mange sociale problemstillinger
og den dygtige arbejdskrafts udvandring til udlandet. Men samtidig blev
vi præsenteret for en tro på fremtiden
– bl. a. gennem EU-medlemskab.
Vi besøgte vor samarbejdspartner
Caritas – den katolske kirkes hjælpeorganisation. Herigennem organiseres
fordelingen af den humanitære hjælp.
Midt på dagen fik vi en dejlig sejltur
på byens sø, spiste frokost på en sørestaurant og fik et kort besøg i byens
meget særprægede kirke.
Dagens omfattende program indeholdt også et besøg på et plejehjem
med terapicenter, amtsgården og et
stort pleje- og behandlingshjem indrettet i et tidligere stort russisk militærlejr. Under disse besøg blev vi præsenteret for en meget høj standard.
Det var en positiv oplevelse, men som
et par af deltagerne bemærkede, ligger det udenfor vort eget humanitære
hjælpeprogram.

Fredag 14. september
Turens sidste besøgsdag foregik i
Koszalin-området tæt på Østersøen
og ca. 30 km fra hotellet i Karlino. Vi
besøgte vor samarbejdspartner, en
nystartet humanitær fond i 2003 Jas
i Matgosia-fonden (Hans og Grethefonden), som havde til huse i en nedlagt militærbase. Meget aktuelt var
man ved at tømme en stor lastbil, som
var kommet nogle få timer i forvejen
– fuldt læsset med Projekt ØST-produkter. En hjælpende hånd blev givet,
vi fik en god orientering om fondens
arbejde sammen med mange rosende
ord og taksigelser for den store støtte,
som man modtager her. Det var turens
sidste ”faglige” besøg.
Herefter havde vi en god oplevelse
med et spændende besøg hos nogle
måske 6000 år gamle ”stencirkler” i
en nærliggende skov, som har været

beboet af gotere fra bl.a. Skandinavien,
og hvor der var forskellige energifelter
i forbindelse med træer og stencirkler. Et besøg, som gav god anledning
til drøftelser deltagerne imellem – og
ikke mindst debat om oplevelsesværdien.
Vort ophold i Pommern sluttede
med et besøg på et stort marked i Koszalin – et af de få tidspunkter på hele
turen, hvor deltagernes tid ikke var
programsat med interessante besøg.
De sidste polske penge kunne her blive
omsat til en gave eller andet indkøb.
Lørdag 15. september
Fyldt til randen med fantastiske
oplevelser fra en dejlig uge i et socialt
hyggeligt selskab satte alle sig vel tilrette i bussen for kl. 8.00 at starte
hjemturen til Danmark, drøfte indtryk
og fordøje disse på bedste vis.
Tekst og fotos: Jens Chr. Agger

Det var sjovt at være
med til at tømme lastbilen fra Danmark
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Nytter det noget?

Spørgsmålet ” Nytter det noget?” stiller vi ofte livet igennem i forhold til det, vi foretager os – og helt
naturligt stilles spørgsmålet også i forhold til det, man yder gennem vor forening.
Derfor vil det også være rigtigst at slutte artiklen med at give ordet til et par af deltagerne for at høre,
hvilke indtryk og oplevelser de har haft.

Inger Nielsen, Thyholm

”Jeg blev som medlem mere og mere interesseret i at finde ud, hvad er resultatet af Projekt ØST’s arbejde. Jeg fik derfor lyst til at deltage i en tur til Polen,
og jeg må med glæde konstatere, at der er opnået gode resultater. Jeg lagde
mærke til, at flere steder har Projekt ØST støttet med noget, og så har man
lokalt arbejdet videre med igangsætning af andre ting, og dermed fået udviklingen til at brede sig.
Inger Nielsen fortsætter med at fortælle om sine gode oplevelser ved at komme så tæt på politikere og embedsmænd. ”Dérigennem har jeg fået et klart billede af, at Polen er inde i en positiv
udvikling. Jeg savnede i større grad at høre om, hvad man har af visioner for at hjælpe de fattige
noget mere, men måske har Polen fremover ikke det store behov for humanitær hjælp – og det
vil jo være godt?

Ellen Christensen, København

fortæller, at hun som førstegangs-rejsende med os og uden forhåndskendskab
til foreningen oplevede, at Projekt ØST er skabt med et stort hjerte, og det ses
også af medarbejdernes engagement og de mange, som støtter og hjælper til
på forskellige områder. Ellen er præst, har i mange år været projektmedarbejder
i Danmission og kender derfor meget godt til problemstillingen: Skal man skabe
forandring ved at begynde i magtens centrum eller ved at støtte de fattige?
Hun oplevede, at Projekt ØST virkelig gør noget for de fattige og det har givet specielle oplevelser på turen at komme så tæt på – også på vore samarbejdende kommuner, der nu er repræsenteret ved stærke og selvbevidste mennesker, som kræver noget mere end det, Projekt ØST
oprindeligt stod for. Ellen fortæller videre, at hun opfatter Projekt ØST som nu stående på 2 ben
– pejle sig ind på at være ligeværdig partner med kommunerne, og så få igangsat nye projektområder i Polen eller andre steder, hvor der er behov. Spørgsmålet er, om Polen har behov for
humanitær hjælp om 3-5 år.

10

Der kom et par damer i en bil...
En onsdag formiddag i september
trillede en lille bil ind i gården på centret og ud steg et par damer fra Samsø.
De medbragte adskillige poser, hvis
indhold var det, som børnene juleaften kalder ”bløde pakker” – de er ikke
så populære hos børn, med mindre
man er barn i Polen og har brug for
varmt strikketøj.
Det var Ruth og Lis fra Samsø, der
kom for at aflevere en større produktion af børne- og dukketøj, som viste
sig at være af et imponerende omfang
og stor variation.
Vi fik damerne placeret i køkkenet
og tilbød en kop kaffe med rundstykker
efter den lange tur, der var begyndt kl.
6. Her fortalte Ruth, der efterhånden
er sidst i 70’erne, om sin lange karriére som strikkedame til velgørende
formål:
”Jeg har altid haft stor lyst til at
gøre noget for de mange børn, man

hører om i Østeuropa, som trænger til
hjælp af den mest elementære slags
– mad og tøj. Penge har jeg ikke, men
jeg har et par strikkepinde og en symaskine, og så kan man komme langt,
når flinke naboer og venner hele tiden
leverer garn og stof.
Det var først ”Red Barnet”
Det begyndte faktisk for snart 20
år siden i 1988, hvor jeg havde så stort
et lager af færdige ting, at jeg
tog forbindelse
til ”Red Barnet”
for at høre, om
de var interesseret i at få det?
Den daværende
generalsekretær
Chr. Sørensen
var en sand ildsjæl, meget favnende og altid
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åben for nye muligheder i arbejdet.
Han kom til Samsø
og så på sagerne,
hvorunder han udbrød gang på gang:
”Tænk en gang,
hvor glad et barn
vil blive for dette
her!”
Det endte med,
at jeg startede en
afdeling på Samsø,
hvor bl.a. Doreen
Holm kom med i
bestyrelsen og vi
arbejdede sammen i mange
år.
Vi var meget aktive og
fik en rigtig god opbakning
af befolkningen på øen, der
tog sagen til deres hjerter.
Vi lavede udstillinger af
vores produktion i kirkens
konfirmandstue og andre
steder og det gav mange
pensionister lyst til at være
med, så de selv begyndte at
strikke til os.
Vi ville gerne
i kontakt med
dem der fik tøjet i Rumænien,
som var både
børn og voksne
– derfor satte vi
en mærkeseddel på hver ting
med vor adresse i Danmark,
men desværre
hørte vi aldrig
fra nogen af
dem.
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På et tidspunkt blev jeg syg og måtte overlade arbejdet til Doreen, men
det klarede hun rigtig godt.
Nogle år efter fik Chr. Sørensen en
anden og større stilling, og pludselig
var man ovre i København ikke længere interesseret i at få ting, men kun
penge.
Det var for os en meget stor skuffelse og vi kan den dag i dag ikke forstå det. Jeg havde lige syet 100 joggingdragter, med de havde ingen interesse.
- så blev det ”Projekt ØST
På det tidspunkt var Doreen begyndt med Projekt ØST og opfordrede
mig til at være med. Jeg var nu ret optaget af andre ting – jeg var guide ved
kirken, havde startet to små pensionistorkestre og var medarbejder ved
vort lokal-TV og radio, for gamle mennesker har altid en historie at fortælle

- nemlig den om det liv, de har levet.
Men jeg gik med og heldigvis flyttede folk deres interesse for Red Barnet
over til Projekt ØST, så vi fik stor
hjælp udefra. Pensionistorkestrene
kom med en masse dukker, som skulle
klædes på, vi fik meget stof og engang
kom der hele 8 store affaldssække
fyldte med garn!
Min produktion består i dag af
strikkede bluser, huer, halstørklæder,
trøjer, sokker m.m. til børn, mens de
syede ting er kjoler, bluser, nederdele
og t-shirts til drenge. Det sjoveste er
at klæde dukkerne på med forskellige
modeller af de mange garnrester, vi
får. Hver dukke har sin egen garderobe
med i en plasticpose, når vi afleverer
dem – jeg synes, jeg kan se de bliver
så glade i ansigtet! Jeg bliver næsten
ked af det, når jeg må tage afsked med
mine små venner.

Her står Ruth med en flok af sine ”børn” som hun har ekviperet smukt og smagfuldt, før de drager ud i den store verden. På næste side ses, hvad et par kreative hænder kan
få ud af stofrester i mange forskellige farver: Tøj til store
piger og voksne i mange elegante modeller.
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Lis, som er med i dag, er min gode nabo
- hun hjælper med de praktiske ting, holder
mig med selskab og stiller sin bil til rådighed
for arbejdet. Hun har på det sidste tænkt på
selv at begynde at strikke.

Ruben Petersen er vognmand på Samsø,
han kører gratis til Århus med produktionen og afleverer den til Poul Locht på Børnenes Kontor – her bliver det hele hentet af
P.Ø. bilen.”
Vi takker for alt tøjet og samtalen og ønsker damerne god tur hjem til Samsø.
14

Månedens klumme
Hvem du din Fjende kalde tør
og altid skyr med Grund,
er ikke den, som ondt dig gjør,
men den, som gjør dig ond.
Jens Chr. Hostrup

Bent Marcussen

Der sker nogle ubehagelige skred i den folkelige opinion i dag. Sådan
opleves det i hvert fald, når vi kan læse, at der er foretaget nogle meningsundersøgelser, som viser, at flere mennesker accepterer tortur og
går ind for dødsstraf, i forhold til tidligere undersøgelser. Det er et brud
med de værdier, som de vestlige demokratier igennem årene har kæmpet for. Når vi hører og læser om, hvad der foregik under 2. verdenskrig
af uhyrligheder overfor mennesker, har tanken altid været; aldrig igen.
Så sker der uhyggelige begivenheder i lande, der ikke ligger længere
fra os, end vi besøger dem i ferien. I vort eget land oprulles grupper, der
kunne se ud til at ville forsøge at ændre forhold, som de ikke bryder sig
om, med voldelige midler. Straks går politikerne i gang med en lovgivning, der vil tillade overvågning af befolkningen, som ellers kun kendes
fra totalitære stater. Det vil betyde, at vort gode åbne samfund bliver
lukket og dermed gør os mistænkelige overfor alt og alle. Det er med til
at skabe fremmedhad. Vil vi betale den pris?
Det er jo på den baggrund, at Hostrups ord skal få os til at tænke os
om, så vi ikke giver køb på de værdier, som vi har opbygget gennem de
sidste par hundrede år. Fra oplysningstiden gennem demokratiseringen
ved frie forfatninger - alt sammen inspireret af tanker i kristendommen,
uden hvilken humanismen ikke kunne opstå.
Det er ikke rart at opleve, når mennesker gør os ondt, men den virkelige fjende, den som vi skal sky, er ham, der gør os onde. Set på baggrund af kristen tro og kristen tanke er det jo den, der gør os ond , som
er den virkelige fjende. Sker det, har de kræfter, som vil gøre os ondt for
at ændre vor indstilling til de værdier vi bygger på, jo vundet.
Derfor vil jeg slutte med et citat af den romerske kejser fra det andet
århundrede Marcus Aurelius, som skrev små filosofiske sentenser, han
siger et sted:
Den bedste måde at hævne sig på er ved ikke at ligne dem, som gør
os ondt.
Jeg finder en overensstemmelse mellem Hostrups og Marcus Aurelius’ord.
Bent
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Vore indsamlingssteder på Sjælland er nu lukket

Som meddelt i forrige nr. af bladet har vi nedskåret leveringen af brugt tøj til Polen og
andre steder - fremover kører vi mest med fabriksnyt tøj m.m. direkte fra vore leverandører. Tak til vore mange trofaste indsamlere på Sjælland gennem mange år!

Ingen indlevering af tøj i

Farums gamle kirkelade
Da Projekt ØST ikke længere henter brugt
tøj på Sjælland, ophører indleveringen af
dette til os.
Vi forsøger at finde en anden aftager og vil
give meddelelse herom, når det er sket.
Venlig hilsen
Anette Thilo Tlf. 44 95 27 35

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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Underskrift ved overførsel fra egen konto

Projekt ØST
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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 august 2007 ----------------------------------------------------------------------------

R.W.H. Randers 100,- K.G. Risskov 500,- K.B. Aalborg 200,- B.C.T. Svendborg,
L.P. Langeskov 600,- C.M.C. Ryslinge 300,- L.A. Kbhvn. Ø 500,- I.R. Odense
C 100,- E.L. Odense C 400,- V.A.C. Roskilde 100,- D.M. Odense SV 110,- J.M./
M.L 150,- B.T. Hammel 1.500,- U.M.B. Allerød 500,- K.S. Gyngstrup 125,S.B.E. Tilst 1.000,-, C.H. Frederiksværk 150,- V.H. Brøndby Strand 150,- I.B.M.
Horsens 75,- T.S. Kbhvn. Ø 60,- N.H.P. Vedbæk 100,- S.&T.B. Skærbæk 100,J.&.H.H. Holmegaard 150,- G.C. Odense 500,- I.B. Frederiksværk 100,- J.B.H.
Agedrup 150,- N.B.H. Holte 500,- E.L. Odense 300,- I.F. Odense 100,- P.G. Høng
100,- B.C. 300,- I&H.D. Brønshøj 200,- L.A. København 500,- V.H. Brøndby
Strand 200,- K.T. Risskov 300,- J.N. Fjerritslev 100,- U.M.B. Allerød 500,- B.S.
Skovlunde 1.000,- B&N.B. Roskilde 100,- A.C.A. Skærbæk 100,- C.L. Åbybro
100,- C.H. Frederiksværk 200,- S.O.S. Lem 200,- G.N. Karup 3.000,- K.B.A. Haderslev 40,- N. Hellerup 500,- J.S. Herning 150,- B.B. Måløv 200,- J.P. Grinsted 1.000,- E.A. Vanløse 100,- E.P. Farum 200,- B.T. Frederikshavn 75,- O.O.O.
Vejle 100,- K.M.B. Odense 123,- K.M.O. Års 500,- T.F. Samsø 100,- J.S. Herning 150,- H.C.B. Allerød 200,- B.K.J. Hosens 500,- M.K.R. Brønshøj 600,- B.T.
Hammel 100,- F.A. Charlottenlund 50,- R&K.K.D. Ulfborg 100,- C.E.D. Glostrup
105,- B.W. Middelfart 150,- J.P. Odense 200,- A.J. Kerteminde 100,- V.S. Nibe
500,- J.C. Næstved 750,- B.A. Frederiksberg 50,- M. Korsør 100,- M.A. Ålborg
200,- J.C.L. B. Århus 111,- L.N. Nykøbing S. 200,- O.C.I. Slagelse 200,- V.S.H.
Tureby 400,- B.B. Hasselager 150,- I&S.E.J. Nykøbing Falster 300,- C.P. Odense
400,- N.J.K. København 100,- P.S. Charlottenlund 100,- E.N. Svendborg 100,A.E. Samsø 100,- R.J. Højbjerg 100,- O.F. København 200,- B&E.I. Viborg 500,E.M. Rudkøbing 600,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

folk gør
fremdeles
fremragende
fund...
- i vor genbrugsbutik, fordi udvalget
er så stort på alle områder. Vi har
tøj til alle aldersklasser og i de fleste størrelser. Kom ind og gå en tur
- der er gode tilbud i metervis!
Her er et kæmpeudvalg i glas til
alle formål og i alle størrelser fra
snaps til rødvin, skåle og karafler.
Vi har rigtig mange videofilm for
børn og voksne, kassettebånd
og CD’er med musik for enhver
smag. Har du stadig en grammofon, har vi plader i alle genrer.

Hos os får du det hele for det halve!

På gensyn i

Her er det billigt
at powershoppe!

Genbrugsbutikken
MOGENSENSVEJ 24 5000 ODENSE TELEFON 6613 5377

