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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

___________________________________________________________________________________________________

Julen er glædens tid
Som I ser på bagsiden af dette blad, er julen begyndt i genbrugsbutikken.
Julen er glædens tid og vi vil i Projekt ØST gøre vort til, at der også bliver glæde
blandt børnene i Polen og på den ukrainske skole i Bialy Bor. Mange transporter er afgået i november og flere følger i december - tak for jeres hjælp til at få
dem af sted!
Ingo

En glædelig jul og
et rigtig godt nytår
ønsker vi alle medarbejdere,
støtter og leverandører!
Bestyrelsen

I Polen gør de noget
ud af julekrybberne!
Denne her er fra
Warszawa.
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Nyt polsk-dansk skolesamarbejde på vej

Hellebjerg
Idrætsungdomsskole i
Juelsminde og overbygningsskolen
i Barwice har indledt et skolesamarbejde
Tekst: Finn Kristensen Fotos: Brian Høllsberg, lærere på skolen

Hellebjerg Idrætsungdomsskole og
overbygningsskolen i Barwice har indledt et formelt samarbejde de to skoler imellem. Et samarbejde, der har til
formål at øge kendskab til hinandens
skoler, skolesystemer, lande og ikke
mindst de unge mennesker imellem.
Det er aftalt, at der skal være udvekslingsbesøg, så Hellebjerg-elever kommer på besøg i Barwice og omvendt.
Ligeledes åbner samarbejdsaftalen op
for erfaringsudveksling lærerne imellem. En del af kommunikationen vil
foregå via mail og andre elektroniske
kommunikationsmuligheder.
Hvis alt går vel, vil Hellebjerg sende
den første delegation af sted til foråret,
der kommer til at bestå af 20 elever fra
10. klasse og et par lærere.
Ovenstående er den foreløbige kulmination på det korte bekendtskab, vi
har haft med skolen i Barwice. Men
forud er gået et intensivt arbejde, som
er kommet i stand ved hjælp af Projekt
ØST, ikke mindst personificeret ved
Ingo Larsen.
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Sådan begyndte det
For et stykke tid siden dumpede
der et brev ind på Hellebjerg. Det gør
der så tit, men dette var fra Ingo. En
skole i Barwice havde over for Ingo givet udtryk for, at de gerne ville have et
samarbejde med en skole i Danmark.
Igennem et stykke tid havde vi forsøgt
via Projekt ØST at få nogle samarbejdsrelationer med Skt. Petersborg
op at stå. Dette var ikke helt lykkedes
og det så umiddelbart heller ikke ud
til, at det kunne blive til noget. Derfor
var det naturligvis interessant for os at
komme i kontakt med en skole i et andet land - tilmed en skole med elever
på alder med vore elever og en skole,
der også gør noget ud af idræt.
Summa summarum: Vi sagde ja tak
til at tage de første sonderinger på området, og Ingo var så venlig at invitere
os til at tage med på turen til Polen her
i september. Det kunne desværre kun
blive til tre dage for min kollega Brian
Høllsberg og jeg, men det var en dejlig
oplevelse hele vejen igennem.

Fartbøde og forhør
Efter at være ankommet til Karlino tirsdag den 11. september sidst på
eftermiddagen var vi onsdag morgen
klar til at begive os ca. 60 km mod
syd til Barwice, hvor Ingo havde lavet
nogle aftaler på vore vegne.
Vi skulle møde på rådhuset, hvor
viceborgmesteren og en repræsentant
for skolen ville modtage os. Turen
derned gik godt – sådan da… Vi fulgte
nemlig den gængse polske trafikkultur, hvilket vi nok ikke skulle have
gjort. Det polske politi havde besluttet, at denne dag skulle politibilerne
luftes og der skulle lidt penge i den
slunkne kasse.
I et sving i en mindre by (ja, meget
lille by) stod en betjent foran sin bil
med en laser. Den viste desværre, at
vi havde kørt for stærkt. (Vi må med

skam melde, at vi hjemmefra ikke havde sat os ordentligt ind i de polske hastighedsgrænser). I ånden så vi for os
et besværligt og langvarigt østeuropæisk bureaukrati, der ville medføre flere
timers palaver og tilbageholdelse.
Heldigvis kom vi hurtigt på bølgelængde med hinanden, og efter at have
set tariffen for overskridelsen kunne
vi skride til erlæggelse af 100 polske
zloty. Det var til at komme over, og
med stor forsigtighed kunne vi fortsætte turen mod Barwice.
Som en lille sjov anekdote blev jeg
pludselig spurgt om navnene på mine
forældre. Da jeg for længst har bevæget mig over på den anden side af
myndighedsalderen, måtte jeg lige
have gentaget spørgsmålet for at konstatere, at mine forældre, hhv. årgang
1929 og årgang 1932, nu står indskre-

Dejligt at møde den polske skoleungdom, her i en klasse med Waldemar i midten.
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De polske elever var meget
stolte af deres sportshal

vet et eller andet sted i et polsk register. Forhåbentlig kommer det dem
ikke til skade senere i livet…
Velkommen i bryllupssalen!
Ved ankomsten til rådhuset skulle
vi så til at finde ud af at komme i kontakt med 2 personer, inkl. viceborgmesteren, der skulle tage mod os.
Vi gik ind på kontoret i stueetagen
– der jo var det nærmeste – og fremlagde vores ønsker. De unge damer på
kontoret havde hverken engelsk eller
tysk som et af deres kompetenceområder, så de havde lidt svært ved at
hjælpe os. De rendte frem og tilbage
for at finde nogle, der kunne forstå os,
men uden at det lykkedes. Derfor blev
vi – med en del latter og smil – placeret på et par stole ved siden af et
skrivebord. Det viste sig at være bryllupskontoret, vi var havnet på, så der
var nok nogle på kontoret, der gjorde
sig visse uretmæssige tanker om vort
ærinde på byens rådhus.
Vi blev dog efterhånden fundet af de
rette personer, og sammen med Wal6

demar fra skolen begav vi os hen mod
denne.
Ingen velgørenhed, tak!
På skolen blev vi præsenteret for
skolens leder – the Headmaster himself. Headmaster forstod ikke meget
engelsk, så vor polske kollega Waldemar måtte oversætte samtalen. Som
det fremgår af præsentationen af Hellebjerg andet steds i bladet, var vor
indgang til besøget, at vi gerne ville
have sat ansigter på de samarbejdspartnere, der modtog vore donationer
fra skolens julemarked.
Det fremgik dog hurtigt, at man på
skolen i Barwice på ingen måder var
interesseret i at indgå i et velgørenhedsprojekt, hvor de skulle modtage
støtte fra Hellebjerg. Ja, på et tidspunkt, var vi ved at tro, at vi var midt
i en diplomatisk krise… de var interesseret i et ligeværdigt samarbejde
mellem to skoler og ikke i at modtage
velgørenhed fra Danmark!!
Det skal her bemærkes, at vi hjemme fra havde medbragt et stort antal

træningsdragter, som de kvit og frit
kunne bruge samt et tilsagn fra vor
forstander om, at de kunne modtage
de computere, som vi var i færd med
at udskifte på skolen. Der blev ikke
brug for uddeling af nogen af delene!
Rundtur på skolen
Vi fik dog – i al beskedenhed ved
hjælp af vor konduite – videreført
samtalen og begav os så ud på en
rundtur på skolen. Det blev lidt af en
oplevelse.
Vi så en ny skole med fine forhold
og faciliteter. En skole, som på mange
områder var mindst lige så godt med
som mange danske og foran en del af
skolerne i visse danske storbyer.
Vi så fine it-faciliteter. Så fine, at vi
ikke nævnte vor forstanders tilbud om
at få vore skrottede computere…
Vi så et fint og veludstyret sproglaboratorium, som mange danske skoler
ville misunde dem.
Vi så også en idrætshal, som de var
meget stolte over, men som vi opfatter
som en typisk østeuropæisk hal med
elendig akustik. På dette område vil de
stadig kunne få udbytte af en studietur
til Danmark…
Vi oplevede også det, jeg kan huske
fra min skoletidsstart i midten af 60’-

erne: eleverne rejste sig, når der kom
andre voksne ind i klasseværelset. Sådan!
4 mennesker på 55 m2
Efter rundturen blev vi af Waldemar vist rundt i Barwice og den nærmeste større by, og vi hørte nærmere
om forholdene i Polen anno 2007.
Vi så bl.a. hans lejlighed i Barwice,
som han beboede sammen med kone
og teenagersøn samt lejlighedsvis den
ældste søn, der var i gang med et studium i en af de større byer.
Det var en lejlighed til 4 mennesker
på ca. 55 m2 beboet af voksne med en
middelløn efter polske forhold.
Så heller ikke i Polen er lærerstanden blandt de højest agtede og lønnede på trods af, at læreruddannelsen
i Polen er en universitetsuddannelse.
Waldemar måtte således nogle eftermiddage om ugen give privatundervisning for at supplere lønnen.
Store spørgsmålstegn
Det var tid til tilbageturen til Karlino
og hotel Petrico Park. Det var også tid
til eftertanke, for pludselig var der jo
sat spørgsmålstegn ved vort projekt.
Vi var taget ned for at sætte ansigt
på vort velgørenhedsarbejde og var
nu på vej tilbage med nogle helt andre

Vi glæder os meget
til samarbejdet!
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tanker og oplevelser. Var dette her noget, vi kunne tackle og komme videre
med, eller måtte vi droppe det hele?
Spørgsmålene, tankerne og diskussioner Brian og mig imellem var mangfoldige og forvirrende!
Evaluering på hotellet
På vejen hjem kom vi også pludselig
i tvivl, om vi var på den rigtige rute.
Stort set hele turen hjem var belagt
med småsten på vejene, og vi kunne
da ikke erindre, at dette var tilfældet
på turen derned!
Men jo – det var den rette rute. Og
jo – bilen blev ramt af adskillige stenslag, for de modkørende polske biler
havde ikke ændret på deres normale
kørehastighed!
Hjemkommet til Petrico Park var
der så tid til at dele vore indtryk med
andre af turens gæster - og lad det være sagt med det samme: Vi fik mange
dejlige og velmente kommentarer,
som vi konstruktivt kunne bruge i det
videre arbejde.
Vi blev også gjort opmærksom på,
at i Bialy Bòr var der brug for særdeles megen velgørenhed til et Projekt
ØST-projekt: Til en kostskole for det
ukrainske mindretal, der langt hen ad
vejen har kummerlige forhold. Måske
var det en idé at kombinere et ligeværdigt samarbejde med skolen i Barwice
med velgørenhed til denne kostskole i
nabokommunen Bialy Bòr ?
Genbesøg fra Polen
Torsdag den 13. september var det så
tid til at vende næsen hjemad - mange
oplevelser og ikke mindst mange dejlige bekendtskaber rigere.
Det var en stor fornøjelse at være
sammen med så mange dejlige, velmenende mennesker på denne tur. At
være sammen med indpiskere og visionære mennesker som Ingo og Jens
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Chr. Agger, men ikke mindst at være
sammen med fodfolket (og det er absolut positivt ment!), for uden deres
medvirken var der ikke meget Projekt
ØST.
Tak specielt til hus 4 for hyggeligt
samvær. Vi er overbevist om, at Rasmus og Hans Martin også på resten
af turen servicerede damerne på bedste vi – eller var det ind imellem omvendt??
Efter disse taksigelser skulle man jo
tro, at beretningen var ovre, men der
er heldigvis et appendiks, for under
vort besøg på skolen havde vi inviteret
et par repræsentanter derfra på genvisit hos os. Nu havde vi jo set deres
skole, så skulle de også have muligheden for at se vores.
De sagde ja tak og den 8.–10. oktober havde Hellebjerg besøg af Waldemar og en af hans kolleger. De var meget betagede af forholdene hos os og
vi havde en god og konstruktiv snak,
der udmøntede sig i den samarbejdsaftale, som er beskrevet i begyndelsen
af denne artikel.
Vi er glade for at kunne udbygge den
internationale dimension på vor skole
og ser frem til det videre forløb.

Læs i næste nr. om vort julemarked, hvis
overskud for en stor del tilfalder Pr. ØST.

Hellebjerg – hvem er vi?
Overskriften kunne lige så godt
have heddet: ”Hellebjerg – hvem er vi,
og hvorfor samarbejder vi med Projekt
ØST?” Det ville nok have fyldt for meget, så vi nøjes med at have den som
en uddybende overskrift.
Lad mig starte med en præsentation af Hellebjerg Idrætsungdomsskole.
Den er startet i 1958 og har således 50
års jubilæum til næste år. Skolen er
landets ældste idrætsungdomsskole
og har sine rødder i kirkelige organisationer. Således var KFUMs Idrætsforbund den store drivkraft i starten
af skolens tilværelse og er stadig sammen med andre kirkelige organisationer skolens bagland.
Hellebjerg Idrætsungdomsskole er
beliggende i det østlige Jylland, nærmere betegnet i Juelsminde. Skolen
har i dag 156 elever, der går i enten 9.
eller 10. klasse.

Udover at der undervises i de almindelige skolefag og føres op til de samme afsluttende prøver som i folkeskolen, har vore elever naturligvis meget
idræt. Hver elev hos os har minimum
10 lektioner idræt om ugen og for
manges vedkommende endnu mere.
Så en efterskoleelev kommer ikke sovende til ret meget…
Alle elever har et såkaldt linjefag i
idrætsblokken – håndbold, fodbold,
badminton og fra næste skoleår også
golf som en mulighed. Udover at den
enkelte elev i idrætsundervisningen
dygtiggøres på det personlige plan,
får alle elever også en børnetræneruddannelse. Vi ser det som et af vores
vigtigste formål at uddanne unge mennesker, der er klar til at deltage som
trænere og ledere i foreningsidrætten.
Vi har som ovenfor beskrevet den
”almindelige” boglige undervisning
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Der kæmpes til det sidste
i stafetløb på Hellebjerg
stadion...

og idrætten som væsentlige indsatspunkter på vor skole.
Men qua vort menneskesyn mener
vi også, at livet og tilværelsen har andre dimensioner.
Derfor har vi gennem mange år bl.
a. haft en såkaldt produktionsuge, afsluttende med et julemarked. Formålet med denne uge og julemarkedet
har gennem alle årene været og er
stadig at skabe et stort overskud, som
100 % doneres til velgørende formål.
Vi er af den overbevisning, at det er
væsentligt for vore unge mennesker,
at de får øjnene op for andre menneskers behov og at de via deres indsats
kan være med til at hjælpe, hvor der er
hjælp behov.
Vort julemarked, der løber af stabelen en lørdag eftermiddag i starten af

adventsperioden, genererer et overskud i omegnen af 25.000 kr., der
som sagt ubeskåret går til velgørende
formål.
Gennem de seneste 5-6 år har Projekt ØST været vor største bidragsmodtager. Det har I, fordi det er vor
opfattelse, at der her er tale om en
støtteorganisation i en fornuftig størrelse, hvor den absolut største del af
de indkomne beløb går til konkrete
velgørenhedsformål og ikke til administration.
Vi ønsker fortsat et samarbejde med
Projekt ØST og som det fremgår af de
foregående sider, har vi lavet en samarbejdsaftale med skolen i Barwice og
ønsker, at en del af vort overskud fra
julemarkedet går til kostskolen for det
ukrainske mindretal. Finn Kristensen

Hellebjerg-elever får sig en forfriskende dukkert i bugten ved Juelsminde.
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Glimt fra livet
på skolen

Herover:
Musiklokalet
bruges til en
”kreativ” rundkreds.

Til højre: Meget
af undervisningen foregår
udendørs i den
skønne natur
omkring skolen.
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Ukrainsk mindretal har behov for hjælp
Projekt ØST samarbejder med det ukrainske mindretal i Bialy Bòr og vi vil
også yde humanitær udviklingshjælp til samarbejdspartnere i Ukraine

Ingo og medarbejdere foretager et overblik over den hjælp, der skal sendes af sted til den
ukrainske skole i Bialy Bòr.
Tekst og fotos: Jens Chr. Agger

Positiv udvikling –
alligevel behov for hjælp
Det går generelt godt i Polen, der
er for tiden en årlig vækstrate på 7 %,
store udviklingsprojekter er på tegnebrættet i rigtig mange kommuner,
EU-bevillinger giver basis for at store
projekter kan gennemføres osv. osv.
Det er de oplevelser, vi fik på efterårsturen til vore samarbejdskommuner. Der er også fra flere sider talt om,
at den glædelige udvikling måske fører
med sig, at der ikke er så stort et behov
for humanitært hjælp om nogle få år,
som der har været gennem mange år.
Det er også noget, vi i Projekt ØST kan
glæde os over.
Desværre er det ikke alle, der oplever den positive udvikling. I Polen har
bl. a. det ukrainske mindretal svære
vilkår at leve under. Det gælder både
arbejds- og uddannelsesmæssigt, og
behovet for humanitær hjælp er meget tydeligt. Derfor glæder det os, at vi
12

igen har fået kontakt til det ukrainske
mindretal i Bialy Bòr området. Det
skete på turen i år.
Hjælpen er på vej
I en samtale med Ingo fortæller han
om, hvad vore planer er med samarbejdet med det ukrainske mindretal.
Kontakten er ikke med kommunen,
men med mindretallets kontaktpersoner og dets skole.
Vi har indgået en aftale om humanitær hjælp i form af, at vi efter behov
sender fødevarer, møbler m.m. til skolen, der virker som fordelingscentral
blandt de ca. 2500 ukrainske indbyggere.
Første lastvognstog blev sendt af
sted i oktober og vi regner med, at endnu en sending skal nå frem med gode
”julegodter”, så vi på den måde kan
hjælpe en trængt befolkningsgruppe.
Arbejdsløsheden er meget stor blandt
ukrainerne, fordi de i stor udstrækning uddannelsesmæssigt ikke har de

rette kvalifikationer, og samtidig er
der tilbøjelighed til, at ledige jobs tildeles polakker.
Udvikling i fokus
I tiden fremover skal vi gøre en indsats for det ukrainske mindretal. Vi
må hjælpe børnene, så næste generation er godt rustet til at indgå i det polske samfund, og være med til at sikre
gode forhold for mindretallet på lige
fod med alle polakker.
Men vi vil meget gerne hjælpe med
andet end fødevarer, møbler og anden
humanitær hjælp i vore transporter.
Derfor har vi aftalt med vor kontaktperson André, at man i mindretallet
drøfter, hvilke andre behov man har
for støtte og samarbejde.
Det kan være mange forskellige udviklingstiltag. Hellebjerg Idrætsungdomsskole i Juelsminde har gennem
os fået kontakt til den ukrainske skole
i Bialy Bòr, som også har et gymnasium.
Det bliver spændende at følge, hvad

Måske kan der også blive samarbejde med mindretallets ortodokse kirke,
som vi besøgte i 2004.
Samarbejde med Ukraine
André vil arbejde for, at vi i samarbejde med mindretallet kan få indledt
et samarbejde med en organisation i
Ukraine, som kan have interesse i at
blive støttet med humanitær udviklingshjælp. Som André fortalte, er behovet for hjælp enormt. Desværre kan
der være store forhindringer med stive regler og besværlige myndigheder,
men ingen tvivl om, at der i Ukraine er
et stort ønske om at finde samarbejdspartnere inden for det humanitære
område. Og det vil glæde ham, hvis vi
vil tilbyde dette.
Det blev aftalt, at André skulle undersøge interessen for samarbejde og
få skabt kontakt.
Ingo præciserer, at det altid i Projekt ØST har været vigtigt at være til
stede, hvor hjælp er nødvendig, og at
vi i 2008 hjælper i Ukraine og Afrika.

Med stor tilfredshed fyldes det første store lastvognstog med gode fødevarer m.m. til glæde
for børnene og deres familier i det ukrainske mindretal.
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Mathias og ønskebrønden

En kvik dreng i Odense fik idéen til at samle penge til os
Mathias Ranch Skov bor i Villestofte, en forstad til
Odense. Familien flyttede dertil i september i år. Han
har en fætter, der besøger den nyåbnede pizzabar Lisas Pizza i nærheden. Her føres også et rigt udvalg i
slik, og det er jo altid interessant for en 9-årig dreng.
Derfor gik han en dag derned for at se på mulighederne. Tilfældigvis var indehaverens mand Said lige
ved at opsætte et par små springvandsbrønde foran
huset, beregnet til at børn kunne skylle fingrene efter
spisningen. Men nogen må have været i Italien og set
den store Trevi-fontæne i Rom, hvor folk smider en
mønt og ønsker de må gense Rom, for efterhånden lå
der adskillige mønter i hver af de små brønde.
Med tiden blev Mathias en af butikkens faste kunder og kom i snak med Lisa,
der er datter af Ingo Larsen. Hun fortalte om gadebørnene i Skt. Petersborg
og nævnte Børnefængslet, der jo er optagelseshjem for dem. Han blev berørt
af at høre om det og om børnene i den fattige del af Polen, og han udbrød da
spontant, at så kunne man da tage de
mange småmønter og sende dem, så
børnene kunne få brød!
Den tanke havde ingen fået før, men
den var jo rigtig god, så det blev vedtaget på stedet. Lisa lovede at lægge lige
så meget til, som der blev opsamlet, og
det viste sig at være en god idé. Som
det ses på billedet foroven blev det på
en måneds tid til næsten 200 kr., som
nu er gået videre til Projekt ØST.
Vort motto er jo: Ingen kan hjælpe
alle, men alle kan hjælpe én. Her var
der én, som fik en god idé til at hjælpe
mange andre - tak for det, Mathias!
Falder jeres vej forbi Lisas Pizza i
Villestofte, så husk at smide dine småmønter i vandet - de ligger jo alligevel
bare og fylder op i pungen eller lommen. Her gælder - bogstaveligt talt
- det gamle ordsprog: Mange bække
Mathias er naturligvis en af de mange,
der kaster deres mønter i vandet.
små gør en stor å.
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Mathias medvirker i H. C. Andersen eventyrspillene i Den fynske Landsby - i år som Lille
Claus i det kendte eventyr. Han fortæller, at spillet gennemføres uanset vejret, da scenen er overdækket - men i 2006 gik
det hårdt til. Her oplevede børnene både hagl,
torden, lyn og regn! Tilskuerpladserne er desværre ikke overdækkede.

Hver måned samler Lisa restpartier af butikkens slik og
sender det til polske børn med
en af vore transporter.

Og her er så den berømte Trevi-fontæne i Rom, hvori turisterne smider mønter.
Bevares, den er lidt større, men ingen af pengene havner hos Projekt ØST!

15

Månedens klumme
Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.
Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer,
da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer,
da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer.

Bent Marcussen

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i HImlen! Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!

Grundtvigs julesalme Velkommen igen, Guds engle små tror jeg de fleste
kender, og her har jeg taget 3 vers ud, som siger meget af det, Grundtvig vil have
sagt. Han skriver dette ind i en tid, hvor rationalisme var den herskende idé, alt
skulle være fornuftbetonet, hvilket jo bevirker, at man let lukker den åndelige og
følelsesmæssige side af livet ude. Sådan oplevede Grundtvig det i kirken, og han
protesterede mod denne holdning, hvilket gav ham problemer.
Så kan vi jo spørge: Siger det os noget i dag?
Vi oplever jo i dag på flere måder, at menneskeligt set er vor dør og hytte lav,
jeg tænker på mennesker, der er flygtninge, som vi ikke har plads til, men lader
dem nedbrydes psykisk på asylcentre, indtil vi kan sende dem retur med en flyver til umenneskelige og livsfarlige forhold.
Når vi så står på tærsklen til jul, er armod jo ikke det første begreb vi tænker
på. Vi vil igen og igen høre, hvor mange penge danskerne bruger på julegaver og
julemad. I den situation hægtes de svage af, for de magter ikke dette forbrugerræs, som åbenbart er det væsentlige i julen.
Så må vi spørge: Er det ikke menneskelig armod, hvor kagen er tør og kruset
af ler, når vi ikke har rum til de forfulgte og glemmer de svage i forbrugerræset?
Salmen handler om englene, der kommer fra det høje, om børnene der drømmer, de leger jul med englene. Grundtvig har set, at der er et lys, som kan tændes, som det skete den første julenat, men det er ikke sket endnu, for så havde
der ikke stået, ”da vågne de, da hører vi, da klinger det” for var det sket, så ville
der stå ”nu”.
I sidste vers beder vi om, at det lys, som kommer fra himlen, må komme, så vi
kan opleve det. Julesorgen er hos Grundtvig lig med adventssorgen, det mørke
som oplyses af julens budskab.
Lad os da leve i forventningen om, at mørket ikke skal fordrives med egoisme
og forbrug, men med at vi inspireres af julens budskab til at tænde et lys for dem
der har det svært, så julesorgen erstattes af julens glæde.
Bent
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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 oktober 2007 -----------------------------------------------------------------------H.V. Røjle 500,- K.M. Egå 100,- I.L.N. Odense SV 100,- C.E.D. Glostrup 105,- D.M.
Odense SV 110,- T.K.A. Samsø 500,- G.V.H. Vanløse 600,- M.K. Svogerslev 50,T.T. Valby 200,- U.M.B. Allerød 300,- A.N. Løsning 150,- S.K. Sigersted 365,V.E.S. Aasum 200,- J.R. Århus 200,- A.N. København S 100,- J.K.L.B. Århus V
111,- M.A. Aalborg 200,- D.M.H. Samsø 300,- B.S. Skodsborg 300,- G.T. Fensmark
100,- E.S. Otterup 100,- L.A. København Ø 250,- B.C. 300,- B.A. Haderslev 40,B.M.B. Odense N 300,- F.A. Charlottenlund 50,- E.J. Odense N 400,- C.P. Odense
C 400,- E.N. Svendborg 200,- P.S. Charlottenlund 260,- A.M.H. Farum 100,- I.R.J.
Sønderborg 1590,- I. & M.D Brønshøj 200,- E.L. Odense C 400,- O.O.O. Vejle 100,-,
K.H.C. Herlev 100,- A.A. Skjern 100,- B.&R.S. Rudkøbing 150,- H.&V.H. Brøndby
Strand 200,- T.F. Nordby 100,- E.&L.S. Aalestrup 1.000,- K.&R.C. Langeskov 100,U.R. Skælskør 100,- E.H. Randers 1.000,- E.N. Odense C 100,- A.J.P. København
Ø 150,- J.S. Herning 250,-, A.B. Risskov 500,-, M.J. Munkebo 50,- G.C. Odense NV
500,- P.G. Høng 200,- E.F. København Ø 100,- B.I. Viborg 300,- A.M. Gråsten 500,E.K. København Ø 100,- K.A.H. Glostrup 100,- A.E. Samsø 100,- N.H.P. Vedbæk
100,- B.A. Frederiksberg 50,- H.&V.K. Hejnsvig 450,- J.&H.B. Bagenkop 100,- K.
&B.P. Odense N 500,- D.M. Odense SV 77,- G.B. Roskilde 200,- G.C. Odense NV
500,- A.M.M. Viby 2.000,- Å.S. Brædstrup 200,- A.M.E.P. Silkeborg 2.000,- J.S.
Årup 100,- K.V.N. København N 200,- U.S. Abild, 100,- L.L.F. Charlottenlund
200,- K.M. Allerød 100,- D.S. Kongerslev 100,- K.T. Risskov 300,- T.F. Nordby
100,- K.R. Skælskør 100,- E.K. Vanløse 200,- J.S. Herning 150,- A.C.A. Brøns 100,H.L.E. Viborg 200,- A.G.L Dejbjerg 500,- I.&J.U.L. Hjørring 1.000,- G.K. Tåsinge
50,- S.B.E. Tilst 1.000,- J.P.S. Silkeborg 2.500,- Høstindsamling Bringstrup 513,75,
I.&U.K. Viby 1.000- M.K. Svogerslev 50,- G.S. Roskilde 100, A.F. Virum 100,K.M.M. Skærbæk 100,- I.E.B. Munke Bjærgby 500,- J.L. Nykøbing M 200,- B.M.B.
Søhus 200,- C.R. Agerskov 100,- I.M.J. Esbønderup 500, D.N. Askov 500,- G.F.P.
Vejle 150,- A.N. Lyngby 100,-.
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.

Projekt Øst
Mogensensvej 24
5000 Odense C
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