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Den polske jul er smuk og farverig - læs om den inde i bladet!

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

- direkte hjælp til Østeuropa og Afrika
Projekt ØST

begyndte som et hjælpearbejde
for gadebørn og ældre i Skt. Petersborg, men er nu mest koncentreret om landkommunerne i
det nordlige Polen.
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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.
I 2008 har vi sendt 100 tons blandet gods og 2
transporter med hospitalsudstyr til Polen.
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

__________________________________________________________________________________________

Nye toner i Projekt ØST
Der har desværre været meget røre i vor forening siden generalforsamlingen
i august.
Jørgen Rasmussen valgte at trække sig som bestyrelsesmedlem i slutningen
af august. Vi siger tak for dit store arbejde gennem mange år med godt håndværk på børneinstitutioner i Rusland og legepladser i Polen, ligesom du mange
gange har taget ud og holdt foredrag med lysbilleder om vort arbejde.
Som første suppleant er Steffen Hemmingsen gået ind i bestyrelsen som nyt
medlem.
Det har været meget vanskeligt for den øvrige bestyrelse at få det fulde indblik i de dispositioner, som formanden Tage Marq Hansen har taget. Vi stillede forskellige spørgsmål, men efterhånden som vi fik svar, udløste de flere
spørgsmål og svarene blev enten mere og mere tågede eller også kom der slet
ingen svar.
I begyndelsen af oktober valgte Tage at trække sig som formand. Der er
grund til at takke også dig for mangeårigt arbejde med bl.a. renoveringer på
børnehospitaler, børnehjem og optagelseshjemmet for gadebørn i Skt. Petersborg samt legepladser m.m. i Polen.
Næstformand Kurt Sindberg blev derefter automatisk regnet som fungerende formand, men efter nogle dage valgte også han at gå.
Da foreningen altså nu er uden formand, er det iflg. vedtægternes § 7 nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en sådan – se
indkaldelsen side 11.
Vi har været samlet igen den 21. oktober, hvor vi valgte Annemarie Nielsen
til næstformand og i praksis fungerende formand, indtil ny formand er valgt af
generalforsamlingen.

Fremtiden
Siden generalforsamlingen i august har vi haft den glæde at kunne sende 3
transporter afsted til Polen.
Nu går vi juletiden i møde og der skrives ønskesedler til den store guldmedalje i mange hjem – også i bestyrelsen har vi en ønskeseddel: Vi ønsker os flere
medlemmer! Vort julegave-forslag til dig er derfor at forære et medlemskab til
et familiemedlem eller en ven – en gave, som varer hele 2010 og giver information 6 gange om året via nyhedsbladet.
Med ønsket om et par stille måneder resten af året sender vi jer alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår!
Bitten og Steffen Hemmingsen Linda og Rasmus Pedersen Ejlif Christensen
Annemarie Nielsen
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Julen i Polen

minder meget om den danske jul, men
der er også store forskelle.
Her fortæller Monika, hvordan man
fejrer jul i hendes hjemland.

Julen i Polen og især Juleaften er
årets absolutte højdepunkt og den
vigtigste højtid, som man ser frem til
med spænding og glæde og forbereder
sig grundigt til. Det er en tid til fest,
men også til ro og eftertænksomhed,
der giver varme i hjertet og fred i sjæl
og sind. Julen er forbundet med en
lang række meget gamle skikke og tra-

ditioner. En del af dem stammer endda fra den hedenske tid.
Juleaftensdag pynter man juletræet og stiller det i stuen. I køkkenet
er man i gang med at lave de traditionelle juleretter. I stuen dækker man
bordet med en snehvid dug og lægger
lidt halm under dugen til minde om,
at Jesusbarnet blev født i en stald.

Ved julebordet skal der også være en plads til en uventet gæst.

Det tynde brød
oblater, som indleder julemiddagen, er symbol på
venskab, kærlighed og gensidig
tilgivelse...
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Man dækker bordet op med det fineste stel og bestik og stiller altid en
ekstra kuvert til en uventet gæst eller
til forfædrenes ånder, som den aften
besøger de levende. Traditionen byder, at ingen må være alene den aften,
så hvis en gæst banker på døren, skal
han blive budt hjertelig velkommen.
Midt på bordet stiller man de hellige
brød - oblater.
Når det bliver mørkt, venter man
på, at den første stjerne viser sig oppe
på himlen og det er normalt børnenes
opgave at holde øje med det. Når de
så kommer ind, opstemte og råbende,
kan man begynde at gå til bords, men
først skal man dele oblater med hinanden og ønske hinanden alt godt.
Ifølge den katolske kirkes regler er
al mad, der serveres juleaften, tilberedt uden kød. Man spiser retter med
fisk, gryn, grønsager, tørrede svampe
og frugter, honning og birkes - der
skal være lidt fra marken, fra skoven,
fra vandet og fra haven, og der skal altid være et ulige antal retter, normalt
mellem 7 og 13. Retterne varierer meget i de forskellige regioner af Polen,
men blandt de mest karakteristiske
og udbredte findes sild i sur fløde eller olie, røget ål, svampesuppe eller
rødbedesuppe med de såkaldte ”små
ører” – bittesmå pirogger med svampefyld, stegt karpe, gedde, sandart
eller laks, kogt surkål med gule ærter
og tørrede svampe, kompot af tørrede
svesker, æbler og pærer og hjemmelavet pasta med honning, birkes, mandler og rosiner.
Efter aftensmaden er der tid til julegaver. I nogle hjem bliver de inden
spisningen gemt under juletræet, så
børnene ikke ser det, for så fortæller
man dem, at det var Julemanden, der
”lige for fem minutter siden” kom og

Rødbedesuppe med små ører.

lagde dem under træet. I andre hjem
klæder far sig i Julemandskostume.
Når gaverne er blevet åbnet og
rost, er tiden inde til at synge julesange, være sammen og hygge sig. Mange
vælger at gå i kirke til midnatsmessen,
kaldet hyrdemessen. I kirken får man
mulighed for at beundre julekrybben.
1. og 2. Juledag går med familiehygge og besøg og masser af god mad
– nu meget gerne med kød, f. eks.
stegt and, gås eller svinesteg og lækre
hjemmelavede birkes-, honning- og
ostekager.
Sådan fejres Julen i langt de fleste
hjem i nutidens Polen. Der findes dog
et hav af andre folkelige traditioner,
både hedenske og kristne, som knytter sig til denne periode. For der er ingen tvivl om, at Julen er mysteriets og
lysets tid.
Glædelig Jul til alle!
Monika
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Det var de rene
kunstværker,
der i gamle
dage blev skabt
af landsbyernes mestre i
træsnitning.
Museet i Krakow har en stor
samling af disse
gamle julekrybber og moderne
udgaver kommer også til.

rerede om at skabe de største og smukJulekrybber
I hele Polen og ikke mindst i Kraków keste krybber.
er der en lang tradition for at frem- Julesange
Der findes mange skønne julesange
stille julekrybber. Allerede i 1200-tallet blev der i byen fremstillet kryb- i Polen og de klinger særlig smukt ved
ber og Europas ældste krybbefigurer julemessen i de små landsbykirker, en
stammer da også fra Kraków og er fra af dem er Pasterka, der betyder Hyrmidten af 1300-tallet. I slutningen af devagt. Det er en populær tro i Polen,
1700-tallet og i begyndelsen af 1800- at når menigheden forener sig i bøn,
tallet fik krybberne en øget populari- daler freden ned på den sneklædte,
tet. Fra at være en kirkelig skildring sovende Jord i hele den hellige julenat
af Kristi Fødsel udviklede de sig til og mennesker og husdyr forener deres
også at være et socialt og politisk in- stemmer i lovsang – men kun de rene
strument, idet sanggrupper omkring af hjertet kan høre den.
krybben fremførte
idéer og historier fra
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!
samtiden. Murere, kobbersmede og stenhuggere kunne med julekrybberne skabe sig en
ekstra indtægt i vintertiden og man konkur-
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Basar med børnenes værker

Danske hjælpemidler til terapicentret i Koszalin
Kære Venner!
Disse billeder er taget på et center for terapi for svært og moderat handicappede børn og unge i Koszalin. I værkstedsterapien får børnene mulighed for
at fremstille forskellige brugs- og kunstgenstande. To gange om året bliver der
holdt basar, hvor man kan købe børnenes værker – på den måde samler centret
Efterårsbuket

Ania og Asia

Michal og Edyta

penge til, at børnene kan komme på udflugter, i biografen osv. Takket være Projekt ØST har vi været i stand til at levere
rehabiliteringsudstyr og materialer til de
forskellige aktiviteter, der foregår i centret. Tusind tak skal I have!
Tadeusz Kupczyk
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Transport afgået til Polen

Torsdag den 29. oktober afgik fra Ringsted en stor transport til Polen, som ikke har
modtaget noget i lang tid.
Transporten gik denne gang
til Robert i Barwice, hvor centrallageret ligger.
Vi startede med at læsse på
Slagelse Sygehus, hvor ovenstående billede er taget - her
var rigtig meget hente.

Vi fik møbler, senge, madrasser, sengeborde, kørestole og andet udstyr.
Så gik turen til Ringsted,
hvor vi læssede møbler, tøj,
fodtøj, legetøj samt forbindingsstoffer fra Hospidana
i Maribo. Desuden 20 kasser nyt tøj fra Freoli & Lysgaard i Helsingør og mange
andre ting.
9
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Når dette blad læses,
er vi igang med at læsse
en ny transport. Beauvais har ringet, at de har
16-17 paller babymad.
Der kommer rigtig meget nu, også fra Slagelse
Sygehus er der kommet
mere.

Disse to flotte piger
ved kasserne med nyt tøj
er vore kontaktpersoner
Helle og Lis fra Freoli
& Lysgaard i Helsingør
- de giver også gerne en
hånd med, når der skal
læsses.
Bitten Hemmingsen

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes lørdag den 5. december 2009 kl. 14.00
på Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, 5550 Langeskov
DAGSORDEN
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Valg af formand
5. Valg af to suppleanter
6. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Annemarie Nielsen
Fungerende formand
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Månedens klumme
Ved lygtens skin, imellem får og stude,
blev Jesusbarnet født og svøbt i klude.
Et æsel lagde ørerne tilbage
og hilste lydt den lilles første klage.
Det var i Betlehem for længe siden,
og drengens ry er vokset stærkt med tiden.
Hans fødestund er årets store time,
da festlys tændes, alle klokker kime.
Men altid gennem juleaftens glæde
jeg hører æslet skryde, barnet græde.
Når dette blad udkommer, nærmer vi os jul og da det er årets sidste
blad, synes jeg vi skal tage udgangspunkt i julens budskab. Jeg læste for
flere år siden dette lille digt af Henrik Pontoppidan og det talte stærkt til
mig. Han har fået julen til at stå så levende i ord. Digtet taler om det, der
skete i Betlehem for et par tusind år siden, på en måde, så vi næsten er
i stalden og oplever æslet, der skryder, og så får han også vor fest med,
som vi fejrer den med festlys, der tændes og klokker der kimer. Jo, Pontoppidan kommer hele vejen rundt.blad, synes jeg
Så er jo spørgsmålet, hvad vi som mennesker lægger i Julens begivenhed. Digteren nøjes med at sige, at drengens ry er vokset stærkt med
tiden, og det er jo fantastisk - der er nok ikke mange børn, der er født i
en stald af fattige forældre, som bliver så kendt. Nu er der jo også det
særlige, at dette barn er Gud, som åbenbarer sig i verden for at vise sit
sindelag mod os mennesker, men også for at vise, hvad han vil med menneskelivet. I Jesus rækker Gud sin hånd ud mod verden, for at vise, at han
vil forsoning og beder os tage imod hans hånd og forsone os med ham.
I Jesus viser han os, at han vil vi skal leve i forsoning med og omsorg for
hinanden.
Det siger digtet ikke direkte, men jeg læser det i sidste strofe:
Men altid gennem juleaftens glæde
jeg hører æslet skryde, barnet græde.
Jeg læste for nyligt en god vens beretning om en juleaften som barn.
Han kom til at tænke på alle de fattige børn, som hverken fik juletræer
eller gaver, og han gav sig til at græde over, at han ikke kunne hjælpe
dem. Han havde hørt barnet græde. Om han havde hørt æslet skryde,
det melder historien ikke noget om. Men jeg tror det er væsentligt for os at
høre både æslets hilsen til den lille og udtrykke vor glæde over julens budskab, men også at høre barnet græde, så vi tænker på dem, der ikke får
julemad, juletræ og julegaver. Det kan være med til at give dem en rigtig
glædelig jul. Jeg tror også vi selv oplever en glædelig jul, hvor vi véd, at vi
handlede, fordi vi hørte barnet græde gennem juleaftens glæde.
Glædelig jul!
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
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
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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
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!
m

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!

Hvordan ligger det med finanserne?
BALANCE 

ÅRSREGNSKAB 2008

BALANCE

Aktiver

Resultatopgørelse

Likvide beholdninger
Aktiver
Aktiver i alt
Likvide beholdninger

156.718
156.718
156.718

Indtægter
Modtagne gaver og støttebidrag

456.634

Aktiver
i alt
Passiver

Hensat til projekt i Namibia

-32.436

Egenkapital
Passiver
Saldo 1. januar 2008
Egenkapital
Overført årets resultat
Saldo 1. januar 2008
Egenkapital i alt
Overført årets resultat

421.198
Salg fra genbrugsbutik

Rejsebetaling
Rejseomkostninger

Indtægter i alt

Varetransporter og rejser

55.212

120.892

Kreditorer
Kortfristede gældsforpligtelser
Hensat til projekt i Namibia
Kreditorer

Salg af driftsmidler
Salg af Andelsbeviser m.m.

Årets resultat

30.902

Hensat til projekt i Namibia

2.786

Passiver i alt

150.778
156.718

479.196

Passiver i alt

156.718

-118.106

-231.386

-26.068

Primært resultat

5.940

119.876
30.902
150.778
119.876

Bladets drift

Drift af varevogn

-8.587
14.527
5.940
-8.587

Egenkapital
i alt
Kortfristede gældsforpligtelser

-32.252

Medlemsomkostninger og annoncer

14.527

476.410

Lokaleomkostninger

Administrationsomkostninger

156.718

-244.449
-11.762

Regnskabet er en koncentreret udgave, opstillet
på grundlag af foreningens officielle årsregnskab.
Bent
Marcussen
Regnskabet
er en koncentreret udgave, opstillet
på grundlag af foreningens officielle årsregnskab.

Da reglerne for offentliggørelse af fradragser blevet ændret, vil vi
af pladshensyn ikke længere bringe listen
over gaver og kontingenter.

Bent
Marcussen
berettigede
gaver

-6.575
-73.296
56.250
8.459

- 8.587

TAK
for din
støtte!
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