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Hvem er vi?

Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål
er på forskellig måde at hjælpe børn, gadebørn
og ældre i Østeuropa og Afrika.
Vort økonomiske grundlag er medlemskontingentet og gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden
modtager vi fødevarer og vitaminer og transporterer dem til Polen, Rusland og andre østeuropæiske lande.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne:
Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt socialt
arbejde og sociale myndigheder, og vi sikrer os
at hjælpen når helt frem - det er nødhjælp på
græsrodsplan fra hånd til hånd.
I 2007 kørte vi 56 transporter til Polen, Letland,
Rumænien og Bosnien - i alt 1040 tons til en
værdi af ca. 50 mill. kr.
Også i 2007 har vi gennemført forskellige renoveringer på institutioner og andre tiltag i Polen.
Vi har ingen lønudgifter og en minimal administration.
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Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe een!

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

En god dag for Projekt ØST
Vi er nu igen på vej, efter at en ekstraordinær generalforsamling énstemmigt
gav tilslutning til Projekt ØST og fremtiden. Bestyrelsen er igen fuldtallig, efter
at nogle stille og i al uopmærksomhed sivede ud af den.
Nu tegner der sig en god fremtid for de idéer og det grundlag, som Projekt
ØST bygger på, nemlig næstekærligheden og et kristent grundsyn. På det kommende bestyrelsesmøde vil der blive lagt en mål og strategiplan for arbejdet
frem til den ordinære generalforsamling i august, den kommer her i bladet.
Som formand takker jeg for den tillid, der blev vist mig på generalforsamlingen, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til den.
Jeg har været aktiv i denne forening siden sommeren 1995, hvor jeg første
gang var i Skt. Petersborg for at lave opmåling til køkken på børnefængslet, og
jeg har gennem disse år oparbejdet en god viden til at videreføre Projekt Øst.
Nu gælder det om at komme videre og få skabt nogle faste rammer omkring
vor forening, som bygger på tidligere traditioner skabt af Ingo Larsen.
Østeuropa vil stadig være målet for den hjælp der sendes, da det er her man
finder Europas svageste og mest fattige befolkning. Om man kan lide det eller
ej, så har 50 år med kommunismen sat sit præg på deres tilværelse på godt og
ondt. Når man fratager mennesker deres frie initiativ og forsøger at styre dem
ned til mindste detalje, vil der gå mange år, før de ikke længere føler sig rodløse
i eget land. Det er i disse overgangsfaser, der er hjælp behov.
Et eksempel fra Polen: En mand har gennem det meste af sit liv passet køer
på et af de store statsbrug eller gårde. De blev alle lukket ved Jerntæppets fald
og manden, der ikke kan andet, står i en for ham meget vanskelig situation.
Han er én blandt mange andre der nyder godt af den hjælp, som Projekt ØST
stiller til rådighed.
Tage Marq Hansen

Projekt ØST fortsætter!
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Positiv generalforsamling i Odense

Det er op ad bakke for vor forening lige nu, men vi fortsætter!
Den ekstraordinære generalforsamling i Odense 21. februar havde samlet
25 medlemmer, de fleste fra Fyn, men
også flere fra Sjælland og Jylland. En
god kop kaffe og en fortrinlig kringle
var især deltagerne langvejs fra glade
for og snakken gik livligt.
Kl. 14 bød formanden Tage Marq
Hansen velkommen og åbnede straks
generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Her foreslog bestyrelsen Bent Marcussen og da der ikke var andre kandidater, blev han valgt.
2. Valg af stemmetællere.
Her meldte sig Eva og Carl Erik
Denning, som blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Den var anført i forrige nr. af bladet
og blev godkendt.
4. Godkendelse af regnskabet.
Dette var i hovedtrækkene gengivet i
forrige nr. og blev nu kommenteret af
kassereren Bent Marcussen.
Han gennemgik det punkt for punkt
med nogle få kommentarer, bl.a. at en
transport nu koster 6000 kr.
Der var ikke
spørgsmål
eller kommentarer til
regnskabet
og det blev
godkendt
med akklamation.
Kasserer Bent
Marcussen
gennemgik
regnskabet.
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5. Bestyrelsens beretning.
Da vi holdt ordinær generalforsamling i august, blev der aflagt beretning
for tiden indtil da - derfor fik vi nu beretning for hvad der er sket siden.
Uddrag af formandens beretning:
”Når krisen kradser, er det de svageste, der først kommer under pres. Det
gælder i Polen såvel som i Rusland, så
vor opgave er ikke blevet mindre.
Med hensyn til Rusland har jeg talt
med bl.a. Marguerita på den danske
ambassade i Skt. Petersborg om mulighederne for at genoptage hjælpen
til gadebørn og børnehjem derovre.
Det er hendes bedste overbevisning,
at vi skal forsøge igen i dette forår.
Hun er villig til at støtte os i det omfang hun kan og formår det.
Ser vi på den russiske rubel, er den
faldet til en kurs på 16 øre for en dansk
krone - det vil sige, at vi får 6,25 rubel
for 1 krone. Før var den 2,5 rubel for 1
krone. Det gør det ikke lettere for den
jævne befolkning og slet ikke for gadebørnene og de hjemløse.
Med hensyn til Polen har vi siden
sidste generalforsamling sendt 100
tons blandet gods afsted. Det var tøj
indsamlet i Danmark, hygiejne- og
håndprodukter fra Plum i Assens, forskellige drikke fra Eurogran i Kalundborg og arbejdstøj fra Carlsen i Rødovre.
Fra opsamlingscentralen i Ringsted
er der afgået to transporter med hospitals- og boligudstyr.
Vi har et godt samarbejde med fragtmand Ejner Falch, som henter og opbevarer tingene for os uden vederlag.

Tage Marq
Hansen
aflagde en
fyldig og
informativ
beretning.

Preben Dissing på Tvedvej i Svendborg har nedlagt sin have og reparationsvirksomhed med salg for øje, men
indtil videre får vi her lagerplads for
en ren symbolsk betaling.
I øjeblikket har vi på lageret
4 paller tøj fra Lysgaard, Helsingør
3 paller tøj fra Olino i Odense.
4 paller diverse indsamlede ting.
Alt dette vil blive sendt til Polen, når
vi kan fylde en trailer og økonomien
tillader det.
I årets løb har Bent Marcussen ønsket at fratræde, men har efterfølgende gjort regnskabet færdigt og fået alle
problemer her ryddet af vejen.

Her har Lissi Peterson været en god
hjælp, så vi har klaret skærene.
Vi har siden generalforsamlingen afholdt 3 bestyrelsesmøder, men det har
voldt visse vanskeligheder at samle
hele bestyrelsen. Imidlertid lever vi jo
i et frit land og det er op til de valgte
medlemmer selv at håndtere dette tillidshverv, ingen skal tvinges og tvang
løser som bekendt ikke noget.
Bestyrelsen har ikke mistet modet,
selv om det nu er op ad bakke og opgaverne ikke er blevet mindre.
Med disse ord vil jeg afslutte beretningen og under pkt. 6 fremkomme
med betragtninger om, hvordan Projekt ØST kan fortsætte.”
Til denne beretning var der forskellige spørgsmål fra medlemmerne.
Viggo Duer spurgte om muligheden
for at få støtte fra Danida eller EU.
Dette er ikke muligt, da det forudsætter budgetterede og planlagte projekter, hvor hver krone er øremærket.
En almindelig transport opfylder ikke
kravene, de må udelukkende finansieres af medlemmernes gaver. Plum i
Assens betaler dog selv transporten af
deres donationer.
Herefter blev beretningen godkendt
med akklamation.
6. Fremtiden
Formanden og bestyrelsen mente vi har en
fremtid og håbede forsamlingen delte denne
mening. Alt i Polen bliver godt modtaget med
taknemlighed, da vi på
den måde frigør penge
fra kommunernes socialhjælp. Vi kan få muligheder for at komme
til Rusland igen.
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Jens Chr. Agger tilsluttede sig formandens optimisme og spurgte, om
bestyrelsen har planer om at udarbejde udviklingsprojekter, så vi kan få
støtte fra Danida?
Tage svarede, at tanken herom har
ligget på stand-by til efter denne generalforsamling, men ikke er glemt.
Eva Larsen påpegede, at det kunne
være svært for folk at komme i kontakt
med os gennem sekretariatet.
Forholdene er under overvejelse og
vi vil søge at få faste kontortider.
7. Valg af formand
Her blev Tage genvalgt med akklamation.
8. Valg til bestyrelse
Her mangler vi 2 medlemmer, idet
Mogens Jørgensen har trukket sig og
Grethe Clemmensen må ophøre på
grund af sygdom. Formanden takkede dem begge for deres store indsats.
Mogens og hans kone Birte var langturschauffører til Sjælland og Jylland.
Grethe var mangeårig trofast medhjælper i genbrugsbutikken.
Jørgen Rasmussen og Kurt Sinding
er ikke på valg før 2010.
Her meldte sig Bitten og Steffen
Hemmingsen fra Næstved, de har i en

del år været meget aktive som indsamlingscentral for Sjælland.
Også Linda og Rasmus Pedersen fra
Langeskov ville gerne yde en indsats
her - de har været aktive i flere år, bl.a.
har Linda stået i vor genbrugsbutik.
Viggo Duer meldte sig som suppleant og dermed består bestyrelsen af
Tage Marq Hansen, formand
Jørgen Rasmussen
Kurt Sinding
Bitten Hemmingsen
Steffen Hemmingsen
Linda Pedersen
Rasmus Pedersen
Viggo Duer, suppleant
9. Fremtidigt arbejde
Hjemmesiden bliver nu opdateret
gennem et firma i den branche.
Foredrag med lysbilleder genoptages med start i Vejle 19. marts i år.
Bestyrelsen overvejer face book som
kontaktflade til omverdenen.
10. Eventuelt
Ingen ønskede ordet her og dermed
kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med en tak for god ro og
orden.
Kl. 15.30 tog vi alle hjem efter en
meget positiv sammenkomst.

Fra venstre suppleant Viggo Duer, Jørgen Rasmussen, Bitten Hemmingsen, Kurt Sinding,
Rasmus Pedersen, Steffen Hemmingsen, Linda Pedersen og formand Tage Marq Hansen.
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Der sker også noget i

MANOWO
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Manowo er en by i et meget fattigt område, i hvis nærhed der har
ligget en russisk lufthavn, som først
blev frigivet til Polen i begyndelsen
af 1990’erne. Indbyggerne i denne by
mangler simpelthen ALT.
Det blev aftalt på efterårsturen, at
vi også skulle levere til befolkningen
her. Det sker gennem foreningen Pomorska Fundacja ”Jas i Malgosia.”

Navnet betyder Den Pommerske
Stiftelse ”Hans og Grethe.” Det er en
forening af samme type som Projekt
ØST, idet dens formål er humanitær
hjælp til børn og voksne.
Den er stiftet i 2003 af en gruppe
lokale læger, jurister og lign.
Formanden Tadeusz Kupczyk er
selv historiker og han sendte os lige
efter nytår denne hilsen:

Kære venner!
Vi takker for den seneste transport. Alt var meget brugbart og blev
udleveret til dem, der havde størst behov for hjælp. Som sædvanlig har
vi mest brug for senge, kørestole og tøj.
I år åbner vi et dagplejehjem for mentalt handicappede i Manowo
for ca. 30 personer. Derfor har vi en stor anmodning til jer: Vi kunne
godt bruge 3-4 sofasæt med sofa og mange andre ting som møbler, køkkenudstyr, sportsudstyr og hjælpemidler.
Vi har også brug for en robust elektrisk kørestol, som kan klare ture
og udflugter ud i naturen, og faktisk alt muligt hospitalsudstyr, da vi
samarbejder med et af de lokale sygehuse.
Billederne vi sender her, viser læsning af varer til Malechowo kommune, der ligger i nærheden.
Vi er meget taknemlige for alt det, vi har modtaget og vi sender de
bedste ønsker om et godt og lykkebringende nytår for jer alle!
Venlig hilsen, Tadeusz.
Vi takker vore polske venner for deres
hilsen og vil naturligvis opfylde deres
ønsker om møbler og
meget andet til dagplejehjemmet.

MManowos byvåben
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Så går vi rundt om en enebærbusk...

Her er nogle glimt fra 3 forskellige
fester i en børnehave i Manowo: Integrationsfest for børnene og deres
forældre, fest i anledning af Lærerens
Dag og fest i anledning af modtagelse
af en ny årgang børnehavebørn.
Forældrene var med til at give børnene en god oplevelse og man forstår
at feste for få midler. En god kraftig
suppe med brød og senere en kop kaffe med en kage, bagt af forældrene, er
hele traktementet, men det gode fællesskab og glæden over de mange dejlige børn giver en rigtig god stemning.
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Besøg i SOS børnebyen

Naturligvis lagde vi på efterårsturen også vejen om ad vore små venner
i den nye SOS børneby i Karlino. Her
har vi jo leveret splinternye køkkener
fra KVIK og meget andet, som er med
til at gøre dette sted til et velfungerende hjem for de mange børn.
Lederen af børnebyen
viste os rundt og
fortalte om det
store projekt.
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Som sædvanlig havde vi i bussens
bagagerum mange praktiske og sjove
ting med, som børnene har haft gavn
og glæde af i denne vinter.
Vi så de seneste forandringer, talte
med mange af børnene og Eva uddelte
godter til dem fra sin store taske.

Her er alt det, vi havde med og så fik vi denne glade hilsen med hjem da vi rejste.
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Vellykket gensynsdag

Linda og Rasmus i Langeskov havde fået den gode
idé at samle deltagere fra Polensture til et gensyn lørdag
den 31. januar. Det foregik i
Hans Tausen Centret i Birkende og blev en dejlig dag
for 23 deltagere.
Man samledes først om et
dejligt kaffebord og så blev
der kikket billeder, som flere
havde medbragt, og udvekslet minder fra turen.
Rasmus havde opstillet lærred og fremviser
til sine mange fotos fra
turene i 2004, 2007 og
2008, som vakte mange
oplevelser til live igen.
Så var det tid til at nyde
den lækre buffet fra Salt
og Peber i Odense med
efterfølgende kaffetår og
”kolde kys.” Stemningen
var rigtig god og det blev
svært at bryde op.
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Snakken gik livligt under den lækre middag... næsten som i hotellets kælder i Barwice.

Derfor gik
den muntre
snak videre
ligesom på
hotellet og
det blev sent,
inden vi blev
færdig.
Tak til Linda
og Rasmus
for det gode
initiativ - og
så håber vi på
en tur mere!
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Den moderne Sthens Kirke

Kronborg - Helsingørs vartegn

4 års jubilæum i Helsingør
Den 13. september i 2008 har de flittige hænder i Sthens Kirke i Helsingør
været i gang i 4 år. Det er blevet til 1275 bluser, 74 hæklede tæpper, 257 par
sokker samt en del huer, vanter, tørklæder og babysæt.
Dette resultat er vi meget stolte af og vi er nu 16 damer, der mødes hver mandag og strikker sammen i 4 timer, så pindene knitrer, snakken går og kaffemaskinen spreder sin liflige duft over det hele.
Vi er meget glade for at støtte et godt projekt og vi er også glade for, at vi har
fået forbindelse med Bitten i Ringsted, som henter vore pakkasser og kører dem
over til sig til videre afhentning fra Projekt ØST.
Venlig hilsen på kredsens vegne
Bente Madsen

Her er 9 af de 16 flittige damer i Helsingør, der nu i 4 år har strikket til børnene i Polen.
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Månedens klumme
Den unge lærkes forårssang
Blæs, søndenvind, lad søen høre dig!
smelt isen fra dens stille sovekammer!
lad de nyfødte bølger boltre sig
og danse tindrende i solens flammer.
Skin mildt, o sol, fra dine marker blå!
øs over jorden dine strålebade!
Lad blomsten af sin vintergrav opstå,
og skoven smykke sig med unge blade!
Steen Steensen Blicher har givet os teksten til Den unge Lærkes Foraarssang og
den kan vi vist godt synge med på - særlig i en måned som marts, der aldrig rigtig véd,
om den vil være vinter eller forår. I skrivende stund er vinden kold nordøst, så det ville
være rart med en lunere vind fra syd. Dog må vi indrømme, at der ikke er is på søen,
men alligevel ville det være rart, om søen hørte søndenvinden, så bølgerne dansede
tindrende i solens flammer. De flammer, der tændes af solen, som går over sine blå marker, et smukt billede på himlen, for marker siger jo noget om frugtbarhed. Fra den, solens
frugtbarhed, skal den øse sit strålebad over jorden, som får blomsterne til at opstå af
vintergraven og de grønne blade til at smykke skoven. Vi kan næsten mærke foråret
kildre i luften, og verden føles bedre og større end i vinterfrostens hårde hånd.
Som mennesker kan vi til tider føle, at der er noget knugende og trykkende over
livet, og det vi gerne ville være med til at fremme, ligger som blomster i vintergrav.
I den situation kan både ydre og indre kræfter være med til at bløde op, så vi igen
føler, at noget går fremad og ligesom skoven smykkes med unge blade. Det, som virker
fremmende, kan være de små ting, et venligt ord, en god oplevelse. Ja, det kan jo også
være foråret, som vi oplever bryder gennem vinterens kulde og mørke.
Så kan vi synge med på lærkens forårssang, når Blicher siger:
Og se, du stiger på din vældes dag,
o sol, omgivet af din morgenrøde.
Jeg føler, vind, dit lette vingeslag,
og gynger mig på dine vover bløde.
Når dette lykkes for os, at se livet og
verden i det lys, fordi det knugende og tyngende faldt væk i lys og varme - så kunne
det ske, at vi oplevede at se verden, som
sidste vers udtrykker det.
Bent

Jeg vugger mig på forårsluft så mild,
i forårsluft jeg spreder mine vinger,
jeg bader mig i morgensolens ild
og glødende mig op mod himlen svinger.
Klar fra sin bakke vælder kilden ud,
solstrålen varmer, himmelregnen væder,
og jorderige, som en yndig brud,
står smilende i sine højtidsklæder.
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Der er dejligt i Polen...

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 2009

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
Dalumvej 75
5250 Odense SV

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
Dalumvej 75
5250 Odense SV

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

GIROINDBETALING KVITTERING

Hvis du i løbet af et kalenderår giver os mindst 500 kr. med oplysning om, at du ønsker
skattefradrag samt oplyser dit CPR-nr., indberetter vi efter nytår dit samlede gavebeløb til
SKAT, som lægger det sammen med, hvad du eventuelt har givet til andre foreninger med
fradragsret. Herfra trækker SKAT 500 kr. og har dermed fundet dit fradragsbeløb, som
indregnes i din årsopgørelse - dog højst med 14.000 kr. for 2009. Dette maksimumsbeløb
reguleres hvert år. Der er større fradragsmulighed ved bindende aftale over mindst 10 år.

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!

Gaver i december 2008 og januar 2009

Lis & Jørgen, Næstved 650 – Birgit, Skodsborg 300 – Anders, Lyngby 500 - Jørn E. & Gurli, Århus C
200 - J. Munck, Ørnhøj 500 - Strandby Kirke/Leif Farsø, 200 - Gunnar, Karup J. 2000 – Lene, Ørum
Djurs 100 - Cathrine, Agerskov 100 - K. A., Glostrup 100 - Kirsten, Skødstrup 400 - Rigmor, Odense
C 100 - Jens S., Tureby 30 - Carl Erik, Glostrup 105 - Vibeke & Troels, Sønderborg 500 - Carl Johan,
Egå 2000 – Martin, Roskilde 75 - Marie Lyster, Køge 500 - Bente, Frederiksberg 50 - Knud, Egå 100
- Mathilde, Haderslev 100 - Miriam, Aalborg, 200 - Bente, Hasselager, 150 - Ingeborg, Højbjerg 200
- Fritz Tage, Charlottenlund 50 - Rigmor, Odense C 200 - U.F., Ringsted 50 - Ellen, Charlottenlund 500
- Gerda, Tølløse 100 - Eva, Højbjerg 100 - Otto Oluf, Vejle 100 - Jens Kr. L., Århus V 111 - Halskov
Kirke, Korsør 386 - Clara, Espergærde 400 - Ulla, Tønder, 100 - Jens Kr. L., Århus V 111 - Erik Ellermann, Odder 500 - Anna & Leo, Vojens 500 - Helen, Beder 3000 - M. & B., Horsens 200 - Leif, Aalestrup 1150 - H. Scheel, Lemvig 1000 - Dagny, Roskilde 1000 - Birthe V., Herning 100 - Ellen, Vanløse
100 - Mogens, Odense SV 500 - Helga, Roskilde 100 - Vivi Ann, Odense C 100 - Niels, Frederiksberg
500 – Niels, Frederiksberg 200 - Jørgen, Grindsted 500 - M. Kofoed, Brønshøj 300 - Bent, Odense M
213 – Thomas, Sønderborg 300 - Bageriet Aurion, Hjørring 1900 - Kaj & Ruth, Ulfborg, 100 - Jørgen
& Marianne, Skive 100 - Miriam, Aalborg 200 - Lisbeth, Ringsted 445 - Lisbeth, Ringsted 472 - Inge
& Svend, Horsens 100 - Mikael Friderik, Bjerringbro 100 - Holger, Svendborg 400 - Henny og Vagn,
Brøndby Strand 200 - Alice & Erik, Stenstrup 50 - Jens, Herning 150 - Chr., Aabybro 150 - Agnethe,
Frederikshavn 100 - Dorte Merete, Kbhvn. Ø 400 - Jeppe, Århus C 250 - Lone, Nykøbing S 200 Erik & Kirsten, Kbhvn. Ø 200 -Vivi Eibe, Odense NØ 200 - Britta, Gørlev 400 - Gudrun, Vanløse 50
- Helga, Viborg 100 - Ulla Margrethe, Allerød 300 - G. & E., Karise 100 - Bente, Aabenraa 50 - Birgit,
Viborg 300 - Jan Ø., Brønderslev 400 - Rigmor, Odense C 200 - Valborg, Bjert 200 - Inge, Kbhvn. Ø
150 - Marlis, Hellerup 150 - Hanne, Horsens 100 - Carsten, Odense C 500 - Niels Henning, Vedbæk
100 - Ruth, Århus C 100 - E & P, Them 750 - Gerda, Kolding 500 - Thomas, Sønderborg 300 - Per &
Helene, Kirke Hyllinge 650 - Bente, Frederiksberg 50 - Kai & Ruth, Ulfborg 100 - Carl, Ryslinge 100
- Margit, Skagen 100 - Ulla, Skælskør 100 - Erik Krab, Viuf 50 - Knud Vindum, Kbhvn. N 200 - Birthe
Bruun, Herlev 100 - Karen Margrethe, Odense NV 110 - Niels, Roskilde 100 - Jens Kr. L., Århus V
111 - Bent, Stenløse 500 - Doreen M., Samsø 500 - Tulle, Samsø 100 - Dorit, Kongerslev 100 - H. C.,
Allerød 200 - Ingrid & Svenn, Hårby 50 – Ninna, Højbjerg 2000 - Sigrid, Espergærde 100.

Kontingenter i december 2008 og januar 2009

Anny, Kbhvn. S 100 - Anne Marie, Odense S 100 - Inga, Odense NV 100 - M.&B., Horsens150 Ingrid & Svenn, Hårby 150 - Annie, Odense NV 100 - Hanne, Horsens 100 - Bageri Aurion, Hjørring
150 - Ingrid, Aalestrup 150 - John, Tranekær 150 - Bente, Aabenraa 100 - Flemming, Ringsted 150
- Mogens, Odense SV 150 - Poul, Høng 100 - Anna & Harry, Odense S 100 - Johannes, Odense N
100 - Svend F., Toftlund 100 - Birthe Bruun, Herlev 100 - Mik. Friderik, Bjerringbro 100 - Dorte Merete,
Kbhvn. Ø 100 - Børge Termansen, Odense N 150 - Connie, Næstved 150 - Florica, Helsingør 100
- Ebba, Hovedgård - Gertrud, Roskilde 100 - Gerda, Kolding 100 - Carl Erik, Glostrup 150 - Ninna,
Højbjerg 100 - Johannes, Risskov 100 - K., Vanløse 100 - Karen M., Odense C 100 - Per & Ingelise,
Odense C, 100 - Carl Jørgen & Randi, Ejby 150 - Ruth, Århus C, 100 - Ruth Lydia, Tommerup 100
- Susanne, Ribe 100 - Thomas, Tilst 100 - Irene, Odense C 200 - E.&T., Kbhvn. NV 150 - Rigmor,
Odense C 100 - Bodil & Chr., Hørsholm 150 - Annie, Samsø, 100 - Anders Chr., Skærbæk 100 - Lene,
Humble 500 - Knud Børge, Tranekær 100 - Inge, København Ø 100 - Dorit, Kongerslev 100 - Erna,
Odense N 100 - Lis Juul, Helsingør 100 - Jan Ø., Brønderslev 100 - Bent, Odense M 100 - Marlis,
Hellerup 100 - Hanne & Frank, Tommerup 150 - Birgit, Viborg 100 - H. C., Allerød 100 - Britta, Gørlev
100 - Hans-Henning, Kbhvn. V 100 - Sofie, Birkerød 150 - Karen Margrethe, Odense NV 150 - Holger,
Svendborg 100 - Levi, Hornsyld 100 - Maria Hvidkær, Højby 100 - Doreen M., Samsø 150 - Steffen &
Bitten, Ringsted 150 - Ulla Margrethe, Allerød 100 - Ingrid M., Ringsted 100 - Kirsten & James, Roskilde 150 - Erik Krab, Viuf, 100 - Birte, Faaborg 200 - Erik, Odense N 150 - Agnethe, Frederikshavn
100 - Jeppe, Århus C 100 - Martin, Horsens 150 - Grete, Odense NV 150 - G-T Montage, Jægerspris
150 - Ulbølle menighedsråd, V. Skerninge 250 - Inger, Samsø 100 - Thorvald L., Haderslev 100.
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