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Har Polen stadig behov for hjælp? Disse glade skolebørn på skolen i Karsino er ikke i tvivl!
Her henter de kasser med tøj og andre gode ting fra bussen på efterårsturen i september.
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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

___________________________________________________________________________________________________

Kontakterne til Polen er udvidet
Som vi skrev i forrige blad, er den første transport afgået til den ukrainske
skole i Bialy Bor. Den blev modtaget med stor glæde og taknemlighed, så vil vi
prøve at få også en juletransport af sted, så børnene kan få noget med hjem, når
de skal på juleferie fra skolen.
Og så er er etableret kontakt mellem gymnasiet i Barwice og Hellebjerg
Idrætsskole i Juelsminde, det første besøg fra Polen har allerede fundet sted.
Der er ingen tvivl om, at de unge mennesker på begge sider vil have stort menneskeligt udbytte af at lære hinandens hverdag at kende.
Derfor er der allerede nu planer om at udvide denne kontakt til også at omfatte det ukrainske gymnasium i Bialy Bor.
8 brandmænd fra Barwice vil i den nærmeste tid besøge Odense Brandvæsen for udvidet uddannelse med hensyn til at slukke ildebrande indefra m.m. Vi
ønsker til lykke med samarbejdet.
Og så nærmer vi os julen, hvor vi gerne vil planlægge 6 transporter - det vil
koste ca. 30.000 kr. i alt. Vil du være med til at få dem af sted?
Ingo

Besøget på det ukrainske gymnasium i 2004 var et højdepunkt
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Fortsat behov for hjælp i Polen?

Torvet i Szczecinik

Jens Chr. Agger var med på efterårsturen til Polen sammen med 30 engagerede
rejsedeltagere og har her samlet forskellige fakta om behovet for fortsat hjælp.
Nytter det noget?
byggere i de 30-40 kommuner, som
Uge efter uge kører et meget stort vi samarbejder med. Nogle af komlastvognstog til Polen med humanitær munerne er Karlino, Barwice, Szczehjælp fra Projekt ØST. Et imponeren- cinik, Koszalin, Bialy Bòr. Der er i alt
de stykke frivilligt arbejde ligger bag, 114 kommuner i Vestpommern, så vi
som vækker beundring mange steder. hjælper en meget stor procentdel.
Rejsedeltagerne glædede sig til turen
Ingo fortalte videre, at i 6-7 år har
og ville gerne ved selvsyn se, om det Projekt ØST transporteret humanitær
nytter noget? En del af svarene herpå hjælp til Polen og i de sidste par års
fremgik af artiklen i oktober-numme- tid har vi gennemsnitlig kørt pr. uge 1
ret af dette blad.
stort lastvognstog med 20-22 tons fødevarer, tøj, sko, møbler og inventar til
I artiklen her fokuserer vi på
Hvad består Projekt ØST’s huma- de forskellige hovedlagre i området.
nitære hjælp af?
Hvordan er udviklingen i Polen?
Herom talte jeg på turen med Projekt ØST’s formand Ingo Larsen og
vores guide og tolk Monika.
Nødhjælp i et stort område
Ingo fortalte, at vi samarbejder med
mange kommuner i Vestpommern.
Vor humanitære hjælp bliver fordelt i et geografisk område på ca. 100
gange 250 km med ½ - 1 million ind- Næste etape af dagens program forberedes.
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Kommunerne fordeler efter indbyrdes aftaler, som er meget nøje fastlagt,
den humanitære hjælp til bl.a. de mest
trængende familier i de fattige landsbyer og - alt efter behov - til skoler, institutioner, børnehjem, SOS-børneby,
fritidshjem, plejehjem m.fl.
Hvad hjælper vi med?
I flæng kan nævnes hvad Projekt
ØST årene igennem bl.a. har hjulpet
med: Nye vinduer til en lilleskole i
en fattig landsby, møbler og hjælpemidler til institutioner, borde og stole
samt sportsrekvisitter/-tøj til forskellige fritidshjem, Lego-klodser og meget andet legetøj til institutioner, en
stor mængde strikketøj fra aktive Projekt ØST-støtter er leveret til fattige
familier og institutioner, udstyr og
dragter til dansere i et kulturhus, tavler og skabe til skoler, hjælpemidler
til handicappede, KVIK-køkkener til
SOS- børnebyen, mange institutio-

ner og private hjem samt ikke mindst
de årlige hundredvis af tons fødevarer og tøj til skoler, institutioner og de
mest fattige familier.
Alt sammen fordelt i samarbejde
mellem Projekt ØST og kommunernes
sociale myndigheder og fordelingscentraler.
Mange arbejdsløse giver
et lille kommunebudget
I mange kommuner er skattegrundlaget meget lille på grund af stor arbejdsløshed. F.eks. blev der på vores
tur nævnt fra en kommune, at det
kommunale budget – omregnet til
danske kroner - var på 30 mill. til en
befolkning på 9500.
Som der blev sagt, er der ikke mange
penge at gøre godt med til socialhjælp
og kultur – og fritidsaktiviteter.
Derfor er man dybt taknemlige for
hjælpen fra Projekt ØST - bl.a. med
fødevarer til institutionerne.

Endnu et lastvognstog tømmes med nødhjælp fra Projekt ØST - og denne gang hjalp vi selv med!
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Trods positiv udvikling i Polens byer har mange landsbyer fortsat behov for hjælp.

Derved sparer kommunerne mange penge til det daglige varme måltid,
som alle børn får i skolen. De sparede
penge kan i stedet for bruges til sociale ydelser og til f.eks. meget hårdt
tiltrængt renovering af kommunens
institutioner og fritidshjem eller til at
skabe fornyelse for på anden måde.
Trods positiv udvikling
behov for hjælp
I samtalen med vores guide og polske tolk Monika fortæller hun, at samlet set kan vi glæde os over, at der er
en positiv udvikling på vej i mange
byer og kommuner. Men i Pommern,
hvor Projekt ØST hjælper, er mange
kommuner fortsat meget hårdt ramt
på grund af den store arbejdsløshed.
Det skyldes bl.a., at her har erhvervsstrukturen tidligere primært
været de store statsbrug på flere tusinde tønder land med mange ansatte,
som boede i landsbyerne. Nu er statsbrugene nedlagte og arbejdspladserne
forsvundet. Private – heraf en del fra
udlandet, også Danmark - har overtaget meget af jorden. Og desværre er
der er ikke megen industri, som folk
kan søge over i.
Efter at Polen er kommet med i EU,
har flere og flere kommuner fået muligheder for at søge projektstøtte og på
den måde skabe forskellige arbejdspladser.
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Problemet er blot, at mange medarbejdere fra landbruget ikke har de
kvalifikationer og kompetencer, der
efterspørges i dag.
Der er samtidig ikke tradition for
en aktiv deltagelse i efteruddannelse,
så i mange henseender er der en stor
befolkningsgruppe, som har det svært
under de nye forhold.
Monika oplever i samarbejdet med
kommunerne, at man er meget taknemlig for den hjælp som Projekt ØST
yder til de mest trængende i den overgangsperiode, som Polen er inde i lige
nu. Der vil nok også fortsat være behov
for humanitær hjælp i de nærmeste år
for derigennem at medvirke til, at forskellen mellem mennesker mindskes i
de udsatte områder.

Viceborgmesteren i Szczecinik (Stetink) fortæller om byens udviklingsplaner.

Landkortets forskelligheder
Monika fortæller videre, hvorfor der
er så store forskelle i Polen og hvorfor
Pommern endnu har stor brug for humanitær hjælp – bl. a. fra os.
Polakker, ukrainere og tyskere blev
flyttet rundt efter 2. verdenskrig, da
Polen i 1945 blev flyttet mod vest på
landkortet. De tidligere tyske østprovinser blev til nye polske vestprovinser, samtidigt med, at dele af Østpolen
blev indlemmet i bl.a. Ukraine.
Således opstod der mange mindretal forskellige steder i Polen - herunder et ukrainsk mindretal i Pommern
i Bialy Bòr området, som Projekt ØST
også samarbejder med, da mindretal
har ekstra svære livsvilkår.
Østpolen – områder ind mod Hviderusland og Ukraine - har lignende
udviklingsproblemer som Pommern,
måske endnu værre, fordi infrastrukturen i disse områder ikke er så udviklet som i Pommern, og det afholder
industrien og investorer i at igangsætte store og nødvendige projekter for
derigennem at skabe udvikling. Historisk set har de vestlige og sydvestlige
områder i Polen altid været længst
fremme udviklingsmæssigt.
De berørte provinser har historien
igennem været meget udsat for forskellige tilhørsforhold, og det spores
meget i Polens samlede udvikling.
”Derfor er vi glade for, at medlemsskabet af EU har givet nye udviklingsmuligheder, men vi er også meget taknemlige for den humanitære indsats
som bl.a. Projekt ØST bidrager med i
Pommern” siger André, som er repræsentant for det ukrainske mindretal i
Bialy Bòr.
Nye indsatsområder
På turen udtrykte Ingo ved flere forskellige lejligheder, at der gennem de

Monika med André, som er repræsentant for det
ukrainske mindretal i Bialy Bor.

år Projekt ØST har hjulpet i Polen, er
sket store fremskridt. Det kan vi tydeligt se i bybilledet og det fremgår også
af de drøftelser, vi har haft med politikere og embedsmænd.
Der er dog stadig store forskelle
mellem land og by - derfor har vi fortsat en opgave at løse i Polen.
Men vi skal også arbejde med nye
indsatsområder gennem forskellige
projekter.
Helt konkret udvides samarbejdet
nu med det ukrainske mindretal i Bialy Bòr, som har svære vilkår og stort
behov for humanitær hjælp.
Vi vil søge bevillinger i Danmark
til transport og igangsætning af andre
projekter.
Tekst og fotos: Jens Chr, Agger

Ukrainske skolebørn fra besøg i Bialy Bor 2004.
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Malteser-ordenen fik en ny ridder
1. september fandt der en celeber begivenhed sted i Skanderborg Slotskirke - vor
formand Ingo Larsen blev optaget i den gamle Malteser-orden fra 1100-tallet
Indstillet af Johnny Reimar
Det begyndte på Sortebro Kro i
Odense. Ingo møder Johnny Reimar
til et arrangement, og i samtalens løb
fortæller de hinanden om deres engagement i humanitært arbejde.
Det blev aftalt, at Johnny Reimars
orkester skulle deltage i Projekt ØST’s
store gallakoncert 2005, som blev afholdt i Odense Congrescenter.
Der gik en del måneder og pludselig
kommer der et brev til Projekt ØST, at
Ingo er indstillet til optagelse i Malteser-ordenen.
Forundringen var stor, for hvordan
var det sket?
Det viser sig, at Johnny Reimar –
som er ridder af Malteser-ordenen på
grund af et stort støttearbejde gennem
mange år til et børnehjem i Thailand
– har indstillet Ingo. Repræsentanter
fra Malteser-ordenen har været på
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uanmeldte besøg i Projekt ØST og set
det prisværdigt store arbejde, der udføres af alle inden for såvel butikken,
pakkeriet, lageret, de mange transporter og de andre aktiviteter, vi har i
Projekt ØST.
Gennem diskrete samtaler har man
fået et godt billede af Projekt ØST og
Ingo’s store indsats.
Brevet til Ingo
I indstillingsbrevet står der bl.a.:
1) Malteserriddernes Hospitalsorden er en del af det verdensomspændende Johannitter-Maltesersamfund.
2) Ordenen er med sine 900 år en
af verdens ældste humanitære organisationer.
3) Ordenen har fået kendskab til din
indsats til gavn for menneskers vel.
4) Din optagelse i Ordenen vil finde
sted ved en ceremoni den 1. septem-

ber 2007 i Skanderborg Slotskirke,
hvor du vil modtage dit ridderslag og
eget våbenskjold.
5) Ordenen arbejder på et kristent
grundlag.
Orientering til medlemmer
og samarbejdspartnere
Naturligvis skal en så stor begivenhed omtales i vort blad, og i en samtale med Ingo stillede jeg forskellige
spørgsmål.
Hvorfor tror du, at du er blevet optaget i Ordenen?
Ved bagefter at tænke over de uanmeldte besøg og samtaler, jeg havde
dengang med repræsentanter fra Ordenen, er det min opfattelse, at man
har lagt stor vægt på vores mangeårige
humanitære arbejde i Skt. Petersborg
med gadebørn, børnehjem, børnefængsler, skoler, kirker og andre institutioner. Dertil kommer vor store og
velorganiserede indsats i Polen i samarbejde med de mange kommuner og

andre partnere. Man har indhentet informationer fra mange forskellige og
samlet fået et godt indtryk af Projekt
ØST bl.a. baseret på de mange hjælpere og gode støtter i medlemskredsen
og blandt sponsorer.
Hvordan var ceremonien i Skanderborg Slotskirke?
Det var en fantastisk oplevelse. Jeg
var glad for at medlemmer af min
familie deltog i den højtidelige ceremoni, hvor der var ca. 90 festklædte
gæster og riddere. Vi var 3 deltagere,
som blev slået til riddere den dag, vi
er ca. 200 riddere i Danmark. Johnny
Reimar er det, der hedder 1. fadder til
mig.
Først blev ridderløftet læst op, som
jeg skulle bekræfte at ville leve efter.
Dernæst blev jeg ”slået til ridder” og
fik udleveret kappen og ordenen.
På Malta har Ordenen siden dens
oprindelse i 1100-tallet haft hovedkvarter i flere århundreder. Malta’s
flag er rødt med et hvidt kors med

Ingo og Johnny Reimar i samtale før ceremonien
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splittede ender, som det
fremgår af den flotte
røde kappe. Dagen sluttede med en festmiddag
for ca. 40 riddere og
deres ægtefæller/ledsagere.
Hvad betyder denne
udmærkelse for dig?
Det er selvfølgelig en
ære for mig at modtage
en hædersbevisning af
den art. Jeg har en stor
ydmyghed over for at
Ingo iklædes ordenskappen
hjælpe fattige og nødliDe senere år har medført en positiv
har været dejligt at kunne gøre en indsats sammen med mange andre gen- udvikling i Polen. I nær fremtid har de
nem Projekt ØST. I fremtiden er min glædeligvis ikke behov som før for hukontaktflade blevet meget større, og manitær hjælp.
det skal vi udnytte i Projekt ØST til at
På vor turisttur til Polen her i sept.
gøre en indsats andre steder i verden. 2007 blev der skabt kontakt til bl.a. det
ukrainske mindretal i Pommern, og
Hvordan forestiller du dig vi
kan udnytte det i Projekt ØST? dermed relationer til Ukraine. Hvad vi
Inden for Malteser-ordenen arbej- eventuelt kan igangsætte af aktiviteter
der man meget i bl.a. Afrika og Syd- på dette område, må vi finde ud af.
Tilsvarende er der behov for støtte
amerika. I Projekt ØST oplever vi jo
også, at udviklingen fører med sig, at til konkrete områder i bl.a. Afrika. I
vi skal til at orientere os med nye om- det arbejde i Projekt ØST vil jeg naråder, hvor der er stort behov for nød- turligvis trække på mine kontaktmuligheder i Malteser-ordenen, både når
hjælp og humanitær udvikling.
det gælder indhentning af viden, men også for at skaffe økonomi til vore aktiviteter.

Hædersbevisninger

De nyslåede
riddere gik i
procession
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Siden begyndelsen af 1990’erne
har Ingo og Eva slidt og slæbt i
samarbejde med mange, mange
medarbejdere og gode støtter i
medlemskredsen for at opbygge
Projekt ØST til den høje standard, foreningen har i dag.
Det har årene igennem medført, at Ingo har modtaget forskellige hædersbevisninger. Bl.a.

Her begynder den højtidelige optagelsesceremoni

er han hædret som æresborger i de to
polske byer Karlino og Barwice. På
høj professionel vis fordeles der ca.
20 tons fødevarer, tøj, møbler, hospitalsudstyr m.m. hver uge året rundt til
30-40 kommuner med de nævnte byer
som centrale omdrejningspunkter.
For et par år siden fik Ingo tildelt
Socialministeriets Ildsjæl-Pris for
sit arbejde i fattige børns tjeneste.
Odenses borgmester overrakte prisen

ved Projekt ØST’s sommerfest i 2004
under stor applaus fra deltagerne.
Vor 70-årige formand er naturligvis glad for alt dette, men han ser det
også som en hæder til de mange medarbejdere, medlemmer og sponsorer,
som gennem årene har været en del af
arbejdet med at støtte fattige børn og
ældre i bl.a. Rusland, Polen, Letland,
Rumænien, Bosnien og Afrika.
Tekst: Jens Chr. Agger Fotos: David Larsen

Hele forsamlingen efter ceremonien
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Fotos: Lise Eskildsen

Et minde fra Skt. Petersborg
Blandt deltagerne på vort sommerstævne var også Lise Eskildsen fra Kerteminde.
Hun har været i Skt. Petersborg med en anden rejsearrangør end Projekt ØST.
Al omtale er reklame! siger et gammelt ord. Det gælder også med hensyn
til Lise Eskildsen fra Kerteminde.
For 8 år siden læste hun om os i
Fyens Stiftstidende og tænkte: ”Det
lyder spændende, det vil jeg godt
støtte!” Samme år døde hendes far og
Lise stod med et omfattende dødsbo
af møbler, bøger, tøj osv., som var alt
for godt til bare at smide væk. Derfor
fik hun det hele kørt ind til butikken
og afleverede det dér. Hun fik et godt
indtryk af centret og hvad der foregik,
så hun tegnede sig som medlem.
Men dermed er historien ikke slut.
Hun læste i bladet om vore turistture til Skt. Petersborg og ville meget
gerne med, men med tanke på færgen
”Estonias” forlis ville hun ikke sejle
derover.
Heldigvis fik hun kontakt med et
hold fra Søborg Kirke, som havde
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samme mening – de skulle flyve derover og her kom Lise med.
- Det var en meget stor oplevelse,
fortæller hun. Vi kørte forbi alle de
skønne paladser og kirker og så kun
bagsiden af byen, men det var netop
det helt rigtige.
- Vi besøgte et pigehjem, som ikke
var præget af nogen form for luksus,
men der var
pænt og rent og
så var alle væggene nymalede!
Vi hørte, det
var en følge af,
at den svenske
dronning Silvia
lige havde været der i 14 dage
og hjulpet dem
med at sanere
Fra pigehjemmet
lokalerne. Flot!

Jeg glemmer aldrig det lille fattige
Børnehospital nr. 15 og de mindreårige børn dér – de var så taknemlige,
når vi tog dem op på armen og prøvede at snakke med dem. Selv om vi ikke
forstod hinandens sprog, kunne de
mærke vi holdt af dem, og er det ikke
hvad ethvert barn har behov for?
- Vi var også på Børnehjem nr. 53,
som jo er et af de hjem, vi understøtter i P.Ø. Det var en herlig oplevelse!
Børnene var overstrømmende hjertelige og imødekommende, oprigtigt
glade for at se os. Det viste de med humørfyldte danseoptrin og musik, hvor
de var iklædt fine dragter – de nød det
og vi nød det, vi forstod, at på denne
dag var alle sejl sat til, for at vi skulle
have en rigtig dejlig dag på hjemmet
– og det havde vi!
Hyggestund på børnehjemmet
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Dans, musik og tegning er højt
prioriteret på de russiske skoler

- Men nøden er åbenlys på gaderne,
hvor der sidder den ene tigger efter
den anden – nogle gamle, andre yngre, krigsinvalider uden ben sad på en
lille vogn, andre manglede en arm,
men deres medaljer havde de på det
slidte tøj.
- Det værste for mig var de unge enlige mødre, som sad ved muren til det
store Newsky kloster, der lå lige overfor vort hotel, flere af dem havde deres
lille barn hos sig. Det var så hjerteskærende, at jeg om morgenen sneg mig
til at gemme lidt brød og pålæg i en
serviet for at gå over med det senere.
Den private friskole, som
kaldes Lilleskolen, besøgte vi
også - her gav pigerne en flot
danseopvisning, som det ses
på det øverste billede.
Derunder et par små elever
og til højre ses et hold puslinger på vej ud i byen - de
går ned af den flotte trappe,
som Projekt ØST byggede til
skolen i 1996.
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At se deres taknemlighed for disse
smuler fra de riges bord var rørende.
- Jeg ville meget gerne til Skt. Petersborg igen, men det kan kun blive
på en almindelig charterrejse og det vil
være meningsløst for mig. Her kommer man jo slet ikke ned under den
meget smukke overflade og får bare et
lille indtryk af den store nød i denne
by, der har lige så mange indbyggere
som hele Danmark, slutter Lise.

Månedens klumme
Dén, Guds klarsyn
falder på,
ser det store
i det små.
Kumbel

Bent Marcussen

Gennem nyhedsmedierne bliver vi vænnet til, at alt skal være spektakulært. Forleden var der en kunstner, som havde oplevet det spirituelle
som noget meget værdifuldt i tilværelsen. Derfor var han begyndt at
lave smykker af guld og diamanter, for at trække det spirituelle aspekt
ind i vor måde at tænke på.
Der var bare det ved disse smykker, at det var kun en lille, virkelig rig
del af menneskeheden, som ville kunne anskaffe dem. Intentionerne er
gode nok. Vi må blot spørge: Er vi nået dertil, at det skal være stort og
ekstraordinært for at fange menneskers interesse?
Som mennesker påvirkes vi let af det, vi ser og hører, så vi kan miste
evnen til at se ”det store i det små” som Piet Hein siger i dette Gruk. Der
er også blevet talt meget om Bill Gates og andre rige mennesker, som
har skabte fonde til hjælp for de fattige i udviklingslandene. Det er også
godt og al ære værd.
Her skal vi blot passe på, at vi ikke mister modet, fordi vi synes, at det
vi selv magter, er alt for lidt. Dér har vi brug for at opleve Guds klarsyn,
så det virkelig går op for os, at vi kan godt være med. Gennem Projekt
ØST og andre humanitære hjælpeforeninger har mennesker i fællesskab været med til at gøre en forskel for dem, der har det vanskeligt.
Det er noget af det, som vi må minde hinanden om, også i denne
måned, hvor man begynder at tale om jul, så vi i forbrugerræset ikke
glemmer de mennesker, som er hægtet af både i østlandene, i Afrika og
i vort eget land.
Så kunne det jo også være rart, hvis Guds klarsyn kunne falde på
nyhedsmedierne, så den forskel, der gøres gennem alle de folkelige
hjælpeorganisationer, blev mere synlig. Det tror jeg ville være med til at
give hjælpearbejdet et godt skub fremad,.
Bent
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Vi har begrænset forsendelsen af brugt tøj!

Vi har nedskåret leveringen af brugt tøj til Polen og andre steder, fremover kører vi mest med fabriksnyt tøj og andre ting
direkte fra vore leverandører.
Derfor har vi lukket indsamlingsstederne på Sjælland og Fyn
samt de fleste i Jylland.
Tak til vore mange trofaste indsamlere gennem mange år!

Kontaktpersoner
		
		

ODENSE

ÅRHUS
SAMSØ

Projekt ØST Mogensensvej 24, 5000 Odense C
Tlf. 6613 5377, fax 6613 5367
Åbent hverdage 9.30-16.30, lørdag lukket
Poul Locht, tlf. 8614 9901 kl. 10-12
Doreen Holm, tlf. 8659 0321

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
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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 september 2007 ------------------------------------------------------------------

O.I. 100,- K.G. Råby 2x500,- U.S. Abild 100,- B.T. Frederikshavn 75,- A.J. Middelfart 200,- O.O.O. Vejle 100,- R.&K.K.D. Ulfborg 100,- B.A. Frederiksberg
50,- F.A. Charlottenlund 50,- C.P. Odense 400,- T.F. Nordby 100,- K.J. Fløng
100,- D.M. Odense 50,- G.&.E.S. Århus 100,- C.L. Biersted 100,- C.E.D. Glostrup
105,- O.R.M. Himmelev 200,- B.B.S. Århus 300,- M.J. Odense 500,- M.A. Ålborg
200,- T.&M.C. Risskov 75,- B.H. Silkeborg 150,- G.S.M. Aabybro 342,- C.K. Agerskov 100,- B.B. Måløv 100,- E.K.&P. Allerød 100,- K.A.H. Glostrup 100,- I.H.
Vedbæk 100,- B.B. Hasselager 150,- I.S. Haderslev 500,- M.&I.D. Brønshøj 200,E.P. Højbjerg 100,- K.U. Skælskør 8000,- K.L. Odense 100,- T.J.M. Fredensborg
100,- E.L. Odense 100,- J.C.J Odense 150,- N.C. Højbjerg 2000,- D.M. Odense
90,- K.M.&B.O. Aars 500,- J.K.L.B. Århus 111,- K.S. Gyngstrup 100,- M.J. Bølling 200,- K.A. Haderslev 4500,- P.G. Høng 100,- E.M. Rudkøbing 600,-, R.J. Højbjerg 100,- T.V. Tilst 300,- J.H. Risskov 100,- J. Næsbyhoved Broby 100,- V.&I.
C. Odense N 150,- G.C. Odense 500,- E.L. Odense 300,- S.B. Horsens 50,- N.B.&
B.K.B. Roskilde 100,- E.P. Uldsted 500,- M.N. Hvidbjerg 600,- I.Ø.K Ringe 250,G.B. Smidstrup, 100,- J.K.K. Sdr. Nærå 200,- H.I. Svendborg 500,- A.R.K. Nærum 100,- A.C.A. Brøns 100,- T.K. Haslev 138,- B.C. Kjellerup 300,- M.S. Sønderborg 100,- H.C.B. Allerød 200,- C.G. Roskilde 200,- K.T. Risskov 300,- L.E.K.
Humble 500,- H.A. Odense 100,- T.R.N. Brabrand 100,- G.K. Tåsinge 50,- H.E.
Viborg 100,- P.E.R. Hellerup, 200,- K.&E.V. København Ø 200,- K.&AA.R. Ryslinge 100,- A.&P.B.T. Brande 700,- B.E.N. Aagaard 100,- U.S. Abild, 100,- A.E.
Samsø 100,- K.V.N. København N B.H. Bovense 200,- J.K. Mariager 200,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

En hel hal
fyldt med

MØBLER
Der er hver uge nyheder i vor store møbelhal: Sofaer, lænestole, spiseborde, stole,
skabe, reoler - altsammen til særdeles rimelige priser. Kom ind og gå en tur!

Også i senge, boxmadrasser og sovesofaer er der meget at vælge mellem.
Vi får mange egetræsskabe med blyindfattede glas ind, også hjørneskabe.

På gensyn i

Her er det billigt
at powershoppe!

Genbrugsbutikken
MOGENSENSVEJ 24 5000 ODENSE TELEFON 6613 5377

