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Hvem er vi?

Bitten Hemmingsen
Roskildevej 130, 4100 Ringsted
Tlf. 5761 4996

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.

Linda Pedersen, Engvej 2, 5550
Langeskov, tlf. 6538 3569

I 2008 har vi sendt 100 tons blandet gods og 2
transporter med hospitalsudstyr til Polen.

Anne Marie Nielsen,
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2650 Hvidovre, tlf. 3675 7423

Vi har ingen lønudgifter og holder administrationen nede på et absolut minimum.
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Ene kan vi kun hjælpe få sammen kan vi hjælpe mange!
Vi bringer håb

Hjemmeside på Internet: www.projekt-oest.dk

Der er også brug for dig!

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Riget fattes penge
En sætning, vi har hørt mange gange fra vore politikere. Den er også gældende for Projekt ØST – så hvis du vil hjælpe til med, at vi får sendt tøj, mad og
andre fornødenheder til Polen, har vi i øjeblikket to transporter, som vi mangler kapital til at få afsted.
Vi vil derfor anmode om din hjælp.
Vi mener, at varerne gør større glæde i Polen end på et lager i Danmark, så
derfor denne henvendelse, og på forhånd tak.
Hvis du ønsker at få skattefordel af beløbet, skal du aftale det videre med
økonomiafdelingen.
Det drejer sig om registrering med CPR- nr. m.m.
Som det fremgår af bladet, er der sket en opdeling af vore telefonnumre og email adresser, så det nu skulle være lettere at komme igennem til Projekt ØST.
Der arbejdes stadig på at få minimeret omkostningerne til et absolut minimum – vi er godt på vej.
På generalforsamlingen rettede jeg en tak til alle medlemmerne for loyalt og
trofast støtte til projektet – en tillid, som jeg på alle måder forsøger at leve op
til.
Formanden

Hvornår får vi igen en transport af sted til Polen?
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Dagplejehjemmet i Cetun er
indrettet i et tidligere
sanatorium.

Hilsen fra Polen
Fra Tadeusz Kupczyk i stiftelsen ”Jas i Malgosia” har vi fået dette glade brev:
Kære Venner!
Tak for de seneste transporter. Indholdet er leveret til 2 pleje-/seniorhjem, 2 sygehuse og private hjem i 3
kommuner. Alle hjælpemidler er FANTASTISKE og og vil i lang tid kunne
bruges af dem, som vi hjælper.

Et hjørne af en
sengestue med
hospitalssenge
og sengeskabe
fra Danmark.
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Børnetøjet og plastic-legetøjet bliver
udleveret til børneafdelingen på hospitalet og til centret for enlige mødre
i Koszalin - begge steder er behovet
stort, så det vil vække glæde.
Her sender jeg nogle billeder fra et
af de plejehjem, der har fået møbler.

Også i denne
sengestue er alt
inventar, sengetøj
og andet fra
Danmark.
Herunder to af
beboerne på deres
værelser.
Nederst et af
baderummene.

5

Herover et beboerværelse med en
skibsbriks og andre danske møbler.
Til venstre en sofa i fællesstuen.
De grønne stole nederst står i fjernsynsstuen sammen med nogle borde.
Vi gør os næppe forestilling om,
hvilken behagelig oplevelse det er for
patienterne at sætte sig i disse
komfortable møbler.
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Den gamle bygning
virker imponerende
med sin størrelse
og store rum, men
de var alle tomme
ved overtagelsen.
Alt inventar og
udstyr er samlet af
foreningen ”Jas i
Molgasia” hvor Tadeusz er formand.

De vedlagte billeder er taget den 20.
juni på plejehjemmet i Cetun, hvor vi
var inviteret til fest i anledning af Skt.
Hans. Plejehjemmet havde tidligere
fået udleveret sengetøj, møbler, rollatorer, kørestole, tøj, sko og køkkenudstyr. De grønne stole står i fjernsynsstuen, sammen med bordene, og
beboerne spiller puslespil, som vi også
fik af jer.
Inviteret til festen var tillige beboere af andre plejehjem i området - fra
Mielno og Zydowo - som i 2008 også
fik leveret gaver fra Projekt ØST via os
og også vil få det i år.

7

Vore ture til Polen er altid
afsluttet med et festligt
samvær med vore polske
venner, så vi kan bevidne,
at polakkerne forstår at
feste! Derfor blev denne
sommeraften et herligt
løft for de handicappede.

Lederen for plejehjemmet, direktør Andrzej Biedulski optrådte som festens leder og
i mikrofonen takkede
han ”Vore venner fra
Danmark, som gør sig
umage med at hjælpe
dem, der er i nød.”
Hele pladsen var fyldt med mennesker, som jublede ”Hip, hip, hurra!”.
Desværre havde vi intet dansk flag på
det tidspunkt, men det har vi allerede
bestilt og får det snart. Derefter vil det
hænge på ærespladsen ved alle fester
og arrangementer.
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Jeg lover Jer, at jeg jævnligt vil tage
billeder og sende til Jer, så I kan se,
at det I gør, er utrolig vigtigt og brugbart. Tusind tak!
Vi hilser mange gange og ønsker jer
alt godt!
Tadeusz Kupczyk

Sommerstævne i Hans Tausens by

Årets sommerstævne lørdag den 8.
august var henlagt til Birkende, den
lille landsby lidt nord for den gamle
hovedvej mellem Odense og Nyborg.
Den var nok aldrig blevet nævnt
i Danmarkshistorien, hvis ikke vor
store reformator Hans Tausen var
født her i 1494. Kirken er med mindre
ændringer den samme som i byens katolske tid og dele af altertavlen er så
gamle, at Hans Tausen selv må have

set dem under de katolske messer, der
afholdtes her i hans barndom.
Om dette dramatiske afsnit i vort
lands historie, som fik så stor betydning, henvises til artiklen Plovdrengen fra Birkende efter dette referat.
Hans Tausen Centret
har tidligere været ramme om den
vellykkede gensynsdag den 31. januar
i år, arrangeret af Linda og Rasmus
Pedersen.

Der var velkomstkaffe ved ankomsten til centret.
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Også i dag stod de for det praktiske, så alt var indbydende og hyggeligt, da de første deltagere ankom
ved 10-tiden. En kop kaffe med lækre kager bød os
velkommen, og snakken gik ved bordene.
Kl. 11 var der spisning, hvor man i køkkenet kunne hente lækkert smørrebrød og kolde drikkevarer.
Herefter sænkede der sig i en halv times tid en velgørende ro over forsamlingen.
Velbekomme!

Efter spisningen
løb det amerikanske
lotteri af stabelen.
Her var mange gode
gevinster for en tier
og de præmier, som
ikke fandt ejermænd
blev senere solgt for
en god pris.

Generalforsamlingen
Kl. 13.00 var det tid for generalforsamlingen. Tage indledte den med
at mindes de medlemmer, der er gået
bort siden sidst.
”Da jeg ikke kender alle ved navn,
vil jeg ikke nævne de få, jeg har kendskab til. Det er altid trist at miste én
man har kendt, hvad end årsagen er.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig
og i stilhed være med til at ære deres
minde.”
Alle rejste sig og vi mindedes stående dem vi har mistet i årets løb.
Herefter fortsatte formanden:
”Vi er i dag samlet i Hans Tausen
Center. Han var Danmarks svar på Luther og en uforfærdet fortaler for den
lutherske tro. Han blev født her i byen
i 1494 og døde 1661 som biskop i Ribe,
hvor han ligger begravet i domkirken.
I kan læse mere om hans liv og betydning for Danmark på de sider, der er
vedheftet programmet.”
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Siderne var en glimrende biografi af
Mark Flensted Stetkær, der skildrede
hans dramatiske livshistorie.
Det faldt naturligt nu at synge Ingemanns sang om den lille plovdreng i
Birkende by, som vist alle kender fra
skolen - også den var vedheftet. Herefter begyndte generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Marcussen, som blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Bent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Han gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
3. Bestyrelsens beretning
”Så er vi samlet igen - men denne
gang er det den ordinære generalforsamling.
Der har været en stor opbakning til

vor forenings arbejde fra donorer
i industri, handel
og medlemmerne
og til alle skal der
lyde en stor tak.
Man kan næsten
sige, at vi er ved
at drukne i vores
egen succes, idet
vi har fået flere
Tage Marq Hansen
varer, end der er
økonomi til at håndtere. Vi er endda i
den kedelige situation, at vi har måttet
sige nej til gode donationer, fordi der
ikke er penge til transport af dem.
Lageret bugner i øjeblikket af varer, der venter på at komme til Polen.
Det er hovedsageligt tøj af enhver art
- arbejdstøj, sommertøj, modetøj og
strikvarer.
Vi er så heldige, at vi ikke har haft
udgifter til lager. Bedst som vi troede lageret i Svendborg var solgt og vi
skulle til at finde noget andet, var det
ikke solgt alligevel.
Den lokale fragtmand har vist stor
støtte til os med gratis serviceydelser.
Det skal ikke være n0gen hemmelighed, at det i flere situationer har
været op ad bakke for os, næsten som
starte helt forfra. Men det var jo noget
vi vidste, så vi er indstillet på at bruge
den tid, der er nødvendig.
Hvis vi giver op, er der mange i Polen, der ikke får den hjælp, som giver
dem håb og tænder et lys i mørket.
Der er siden den ekstraordinære generalforsamling sendt 6 transporter til
Polen. Det har været sanitetsvarer fra
Plum - sæbe, håndrens, håndcremer
m.m. - og hospitalsudstyr, kontorudstyr, drikkevarer og fødevarer.
Da medlemsbidrag og kontingenter
ikke slår til, har vi indledt en storsti-

let jagt på fonde, som vi håber kan give
den forbedring af vor økonomi, som er
nødvendig.
Med hensyn til Rusland venter vi
stadig besked på, om vi kan genoptage
hjælpen til gadebørnene i Skt. Petersborg. Disse børn og de ældre har jo
ikke fået det bedre, tværtimod. Når
krisen kradser - og det gør den med
fuld styrke i Rusland - er det de svage,
der bliver taberne.
Jeg vil ikke her blive politisk, da vi
ikke er en politisk forening, men enhver, der har fulgt med i pressen og i
TV, vil vide, at Rusland i dag er mindre åben og mere Sovjetstat igen, det
gælder også ytringsfriheden. Det gør
jo ikke forholdene for de svage bedre.
Vi er nu næsten klar med nyt kontor
hos undertegnede. Der har været nogle
udgifter i opstarten, som er holdt på et
absolut minimum. Det er bestyrelsens
opfattelse, at pengene gør mest gavn
hos dem, der trænger, og ikke til dyr
administration og kontorindretning.
Det er derfor, vort kontor og mødelokale i dag ligger på min adresse. Det
virker ganske fortræffeligt, for hvor
der er hjerterum, er der husrum.”
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab for 2008
Dette var uddelt og blev forelagt af
Bent, hvorpå kasserer Rasmus Pedersen gennemgik
de enkelte tal.
Der har været en
betydelig formindskelse i gaver, selv
om mange trofaste
medlemmer hver
måned sender os
et beløb, som vi er
Bent Marcussen
taknemlig for.
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Der har været ekstraudgifter til økonomikontoret, fordi det stod for afvikling af centret på Mogensensvej.
Husk: Det er nødvendigt at opgive
CPR-nr. på girokuponen, da kun det
bliver opgivet til SKAT, ikke navnet.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fremtidige aktiviteter
Der arbejdes på at skabe en række
foredrag med power point teknik, som
vi tilbyder foreninger og kirker:
Projekt ØST og tro på det nytter.
Livet for gadebørn i Rusland.
Polen og andre arbejdsområder.
Foredragene udbydes gennem Biblioteksforeningen. Prisen er individuel, men ring til os om interesserede!
Vi vil stadig udgive bladet, men vil
søge at komme mere frem i pressen.
Som Ingo udtrykte det engang: Så
længe Gud fylder lageret, vil vi bringe
hjælpen videre. Det gælder stadig, at
næstekærlighed og troen på, at vi kan
bringe håb og glæde, driver værket.
Hvis vi står sammen om opgaven,
kan vi stadig bringe nyt håb til de
mange, som mangler det i deres hverdag, der gør livet værd at leve.

6. Fastsættelse af kontingent
Satserne fortsætter uændrede.
7. Indkomne forslag
Fra Linda og Rasmus Pedersen var
indsendt dette forslag:
”Det henstilles til bestyrelsen at forsøge en fortsættelse af Projekt ØST,
eventuelt ved samarbejde med en anden organisation.”
Med forslagsstillernes godkendelse
blev det i første omgang overgivet til
behandling i bestyrelsen.
8. Valg af revisor
Samme revisorfirma fortsætter.
9. Valg til bestyrelsen
Her var 4 på valg, alle villige til at
modtage genvalg. Nyopstillet var Anne Marie Nielsen, Hvidovre.
Indvalgte blev Bitten Hemmingsen, Kurt Sindberg og Anne Marie
Nielsen, mens Steffen Hemmingsen,
Viggo Duer og Eilif Christensen blev
suppleanter.
10. Eventuelt
Her blev Tage takket for sit store arbejde med en klapsalve fra os alle, og
dermed sluttede en god, positiv dag.

Den nye bestyrelse med suppleanter: Fra venstre Tage Marq Hansen, Eilif Christensen,
Bitten Henningsen, Kurt Sindberg, Rasmus Pedersen, Anne Marie Nielsen, Linda Pedersen, Jørgen Rasmussen, Steffen Hemmingsen og Viggo Duer.
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Plovdrengen fra Birkende

Birkende Kirke fra 1300-tallet

På ”Danmarks dåbsattest” Jellingestenen roser Harald Blåtand godt nok
sig selv for at have gjort danerne kristne, men Hans Tausen må tilkendes
æren for, at de fleste af os ikke længere holder gudstjeneste på latin eller
kan købe os til syndsforladelse.
Den danske reformator blev født i
1494, iflg. hans gravsten i Ribe Domkirke i Birkinge. I en stil af en latinskoleelev i 1590 anføres fødestedet
som ”en vis landsby Birchinga, som er
to mil borte fra Odense.” Det kan kun
være det nuværende Birkende.
Gamle optegnelser fortæller, at han
som 12-årig i 1506 løb hjemmefra,
fordi faderen slog ham ved ploven. I
hvert fald blev han dette år pebling
på Odense Latinskole. Året efter blev
han pebling i Slagelse og senere munk
i Antvorskov kloster, hvor han fik en
videregående uddannelse.
1516 begyndte han at læse teologi
ved universitetet i Rostock, blev magister og præsteviet i 1520, men fortsatte sine studier i Rostock. Efter ophold

på universiteterne i København og
Löwen i Holland blev han 1523 immatrikuleret i Wittenberg, hvor Luther
holdt til. Han blev så optaget af hans
reformatoriske tanker, at han året efter blev kaldt hjem til Danmark, måske i forbindelse med Rigsrådets proklamation om ubetinget lydighed mod
Romerkirken.
1525 holdt han en påskeprædiken
med et afgjort Luthersk præg. Prioren
blev betænkelig ved at have ham i klosteret og sendte ham til ordenshuset i
Viborg, hvor han muligvis blev straffet med et ophold i klosterfængslet.
Ordenen havde dog så stor tillid til
ham, at han fik lov til at fortsætte med
at prædike i Viborg.
Men i 1526 begyndte han for alvor
sin Lutherske forkyndelse. På det tidspunkt havde Frederik I på Landdagen
i Kiel nægtet at forfølge lutherske prædikanter i hertugdømmerne.
I august blev Tausen udstødt af
Johanitterordenen, men kongen udnævnte ham til sin kapellan og øvrig13

Tausens nye Salmebog
fra 1569 var efter tidens
skik udformet som en
almanak - her er den
slået op på april måned.

heden fik ordre til at beskytte Hans
Tausen.
Luthers frihedstanker, udtrykt i
prædikener på dansk, greb den jævne
befolkning og i 1527 var Skt. Hans
kirke i København blevet for lille til
Tausens voksende menighed, så om
sommeren blev gudstjenesten holdt
på kirkegården. Trods voldsom modstand fra munkene fik han derfor tilladelse til at prædike i den mere rummelige Gråbrødre kirke.
Samme år brød han sit cølibat og
giftede sig med Dorothea Sadolin, en
søster til hans medreformator i Viborg
Jørgen Jensen Sadolin, der senere
blev biskop på Fyn.
I 1528 havde reformationen sejret i
Viborg og fra byens nyoprettede trykkeri begyndte Tausen og Sadolin at udsende agitatoriske skrifter. Året efter
blev Tausen udnævnt til sognepræst
ved Gråbrødrekirken i Viborg og blev
om sommeren sendt til København
for at virke ved Nicolai kirke.
Reformationen bredte sig hurtigt i
København, men i 1530 blev Tausen og
20 andre lutherske prædikanter indstævnet på Herredagen i København
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for at forsvare deres forkyndelse. Det
gav anledning til, at de affattede et
bekendelsesskrift på 43 artikler, som
blev grundlæggende for den nye, reformerte kirke. Under processen blev
der for store skarer holdt daglige prædikener over disse artikler, hvor katolikkerne blev udlagt som kættere, og
Herredagen blev tvunget til en hurtig
afgørelse, der gav de lutherske præster
prædikefrihed under ansvar.
1542 blev han udnævnt til biskop i
Ribe, hvor han døde i 1561.

Hans Tausen på et maleri fra 1579.

Han udfoldede gennem årene et rigt forfatterskab, udgav en postil til alle søndagens bibeltekster, oversatte de 5 Mosebøger, udgav en håndbog
for sognepræster, en forbedret salmebog m.m.
Den lille landsby har taget sin stolte søn til sig.
Her kan man finde Hans Tausen Center, der selvfølgelig ligger på Hans Tausens Gade.
I Birkendes smukke kirke blev der i 1866 opsat
en mindeplade, der viser en ung Hans Tausen som
plovdreng. Indskriften lyder:
Fra Plov til Bispestol
ham kaldte Herrens Aand,
sit Fædreland han løste
af Pavekirkens Baand.
På Hans Tausens Gade ligger også monumentet, der ses til højre. Her skuer biskoppens åsyn
ud over byen fra 1. sals højde. Mindestøtten er
rejst i 1894 i 400-året for hans fødsel. Iøvrigt er en
mængde kirker udover landet opkaldt efter ham.

Det gik hårdt til i Danmarks reformation - på dette relief på mindesøjlen ved Domkirken i
København søger øvrigheden at hindre Hans Tausen i at prædike i Viborg.
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Månedens klumme
Ej nogen Tanke, klædt i Ord,
gaaer på sin Livsflugt reent tilgrunde.
Om end dens Vej er uden Spor,
en evig Virken i den boer,
den hendøer ingenlunde:
Den kjæmper med, når det er Tid,
hvis den er god – for Lysets Strid,
men var den ond, gaaer den at stride
for Dybets Aand paa Mørkets Side.

Ludvig Bødtcher

		
Ludvig Bødtcher udgav tre gange en digtsamling, hvor han i de to sidste tilføjede nogle flere digte. Dette digt blev tilføjet i den sidste udgave
i 1870, fire år før han døde. Jeg blev fascineret af hans ord om, ingen
tanke som bliver udtalt eller skrevet, går til grunde, selvom man ikke kan
spore den og være sikker på, hvor den kommer fra. Den virker på sin vej
gennem verden.
Vi kender det jo godt. Til tider husker vi noget vi har hørt eller læst,
men vi ved ikke, hvor det kom fra. Vi kan alligevel bruge det i en eller anden sammenhæng, fordi det var en tanke, som havde noget at sige os.
Vi brugte den måske i en samtale eller i noget vi skrev, for at understrege
hvad vi mente. Det er jo altid rart at kunne tage noget tidligere sagt eller
skrevet til indtægt. På den måde bor der en evig virken i sådan en tanke.
Den kæmper med, hver gang den bruges på ny.
Her kommer så det, som virker alarmerende. For er tanken god, kæmper den for det gode, for lysets strid, men er tanken ond, så kæmper den
på mørkets side, for dybets ånd.
Vi har jo som mennesker så let ved at tale om andre som grupper,
enten vi så karakteriserer dem på grund af socialt stade i samfundet, eller hudfarve eller nationalitet. Så har vi sat en etiket på dem og det er jo
oftest, når det er negative holdninger, der gives udtryk for. Det kommer
tydeligt til udtryk i avisernes debatspalter. I den sammenhæng bliver de
tanker, som fremsættes, dem der kæmper på mørkets side.
Vi må øve os i at se mennesker som personer og ikke som grupper, for
når man møder et andet menneske ansigt til ansigt, og er åben overfor
dette menneske, opdager vi jo, at mennesker er forskellige og slet ikke
passer ind i de ofte fastlåste rammer. Det medvirker til et frugtbart fællesskab og til dialog. Dér, hvor vi tør sige det højt eller skrive det, kan vore
tanker være med til at kæmpe på lysets side, og det er væsentligt for at
livet må lykkes til glæde og gavn for den enkelte.
Det er ad den vej, vi opbygger et trygt samfund, hvor livet kan blomstre
og skabe frugtbare relationer mennesker imellem.
Bent
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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
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Sæt X
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Betales nu

Underskrift ved overførsel fra egen konto
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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
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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!
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