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En politibetjent bringer nødhjælp fra Danmark til en hjemløs i Barwice.

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 kontingentet og
gaver fra private, skoler, kirker, institutioner,
virksomheder og fonde. Desuden modtager vi
fødevarer og vitaminer og transporterer dem til
Polen 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.
Vort oprindelige arbejdsområde var millionbyen
Skt. Petersborg i Rusland, men da reglerne for
udenlands nødhjælp blev strammet, fandt vi et
nyt arbejdsfelt i det nordlige Polen og vor første
tur derned var i juli 2003.
I 2009 har vi sendt 7 transporter til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder administrationen nede på et absolut minimum.

Artikler og annoncer til bladet

Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19
5270 Odense N, tlf. 6596 8899
e-mail: uffe@nissen.mail.dk
Deadline den 10. i måneden før
Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Ene kan vi kun hjælpe få sammen kan vi hjælpe mange!
Hjemmeside på Internet: www.projekt-oest.dk

Der er også brug for dig!

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Giv tid – giv tid…

Disse sangstrofer fra I sne står urt og busk i skjul mødte Rasmus os med ved
sidste bestyrelsesmøde - og det er i sandhed nogle strofer, vi kan nynne med på
i Projekt ØST.
Vi har en del ting på lager, som vi gerne vil have sendt af sted – men vejret…
Lageret i Ringsted er sneet inde, lastbiler har meget vanskeligt ved at komme
dertil og få tømt ud – småbiler klarer opgaven meget bedre med at få varerne
frem til lageret – så lige nu er situationen den, at vi har meget in-put, men intet
out-put – håber ikke, vi får forstoppelse på noget tidspunkt!
Der er fortsat meget behov for de ting vi får fra sygehuse, hjælpemiddelcentraler, genbrugsbutikker og flittige strikkedamer – TAK til alle hver især for den
indsats, som du er med til at yde, for at andre kan få det bedre.
Ja, desværre kan vi ikke komme af sted med mange af de rigtig gode varer
som tøj og sko/støvler – det er noget frustrerende her i denne tid, hvor sneen
og kulden rammer ikke bare os, men også vort sædvanlige indsatsområde Pommern.
Ifølge DMI’s hjemmeside her i skrivende stund har polakkerne samme vejrforhold som her, med sne og vind – hvordan går det ikke i de små hjem med dårlig isolering og opvarmningsmulighed? Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at
det ikke er let for den fattige polak i disse dage.
TAK til alle Jer, som har ydet et bidrag her i det nye år, det være sig ved indbetaling af gave, overskudstøj eller på anden måde glædet os i bestyrelsen af
Projekt ØST via mail, breve eller telefonopkald – enhver henvendelse varmer i
rigt mål og giver os mod og styrke til at arbejde videre.
Vi har ved gennemgang af medlemslisterne fundet en del af jer bladmodtagere, som ikke har givet en pengegave gennem et godt stykke tid. Da vore udgifter
er store til blad, trykning, porto og forsendelse, vil vi her af denne vej minde dig
om at få indbetalt mindst 100 kr., så du fremover kan modtage bladet - denne
opfordring gælder ikke dig, som har modtaget ”Gavekort” for 2010.
Ligeledes kan vi minde om, at kun bidragsydere, der
har indbetalt mindst 100 kr. inden udgangen af maj måned, vil være stemmeberettiget til generalforsamlingen
den 28. august - læs indbydelsen på side 12.
Lad os her til sidst fortsætte sangstrofen med den synger glad og ryster de små vinger… Ja, lad os fortsat synge
og være optimistiske i forhold til Projekt ØST og den opgave, vi hver især har fået i fællesskabet – lad os ikke
lamme af vinterkulde og modløshed, men se frem til de
lysere og varmere tider – vente på forårets komme og
mulighed for at arbejde konkret videre med opgaven, vi
har fået tildelt!
P. b. v. Annemarie
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Nødhjælpen nåede frem til Polen
Fra vor fordelingscentral i Barwice har vi modtaget en serie dejlige fotos,
der viser, at den store last fra den danske opsamlingscentral i Ringsted er nået
frem i god behold. Når dette læses, er tingene blevet fordelt, som det beskrives
i nedenstående nytårshilsen fra borgmesteren i Barwice.
Til vore venner i Projekt ØST!

På vegne af indbyggere i Barwice kommune vil jeg gerne bringe en hjertelig tak for al den
støtte, som vi i de seneste år har fået fra PROJEKT ØST.
Samarbejdet med PROJEKT ØST er for os en fantastisk mulighed og uundværlig hjælp.
Deres gaver har medvirket til en væsentlig forbedring af situationen for mange indbyggere i
vores kommune. Børn og unge har fået mulighed for at deltage i kommunens kulturelle liv på
nyudstyrede fritidshjem i de små landsbyer. Bevægelseshæmmede personer kan – takket
være hjælpemidler, som gør det nemmere for dem at udføre daglige aktiviteter – kæmpe med
deres sygdomme med værdighed.
Gaverne fra den seneste transport er givet videre til amtssygehuset i Szczecinek (senge,
skabe, stole og forbindingsmaterialer) samt til udlejningsstedet for handicapudstyr i Barwice
(senge, kørestole, osv.). Tøj er udleveret til de trængende i Knyki og Chwalimki landsbyerne.
Den sidstnævnte landsby har også fået udstyr til deres fritidshjem.
Vi takker hjerteligt alle dem, som har gjort dette muligt – for den viste omsorg, som vi ser
som et tegn på godhed og vilje til at hjælpe dem, der er i nød.
Vi ønsker Dem fremgang og lykke og god sundhed i det nye år 2010.
Med taknemmelighed
Zenon Maksalon
Borgmester i Barwice
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Kære Venner!

Hjertelig tak for den seneste transport. De mest nødvendige var senge, som vi med
det samme gav videre til plejehjemmet i Cetun. Såfremt De har mulighed for at skaffe
flere af den samme eller lignende slags senge, vil vi være meget taknemmelige, da de
bringer lindring til mange lidende mennesker. Vi takker også meget for fødevarer, dem får
vi aldrig for mange af.
Deres smukke blad, som er lavet med hjerte, vakte stor glæde blandt
os alle, både de frivillige og dem vi hjælper.
Vi ønsker Dem masser af sundhed og varme på de kolde vinterdage.
Med mange hilsener
Tadeusz Kupczyk
Også fra Tadeusz Kupczyk, der er formand for Jas i Malgosia Fonden, er der indløbet
en nytårshilsen.

På plejehjemmet for handicappede i Cetun er
beboerne glade for nye møbler i spisestuen.

Senge, der kan
tilpasses efter
patientens behov
og et personligt
skab ved hver seng
er længe nærede
ønsker for sengeliggende beboere
på dette hjem.
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Ærede Damer og Herrer!
Hermed vil vi gerne takke hjerteligt
for den støtte og venlighed, som De
har vist for os og vores kommune. Vi
takker for Projekt ØSTs hjælp i form
af fødevarer, tøj, husholdningsartikler
og andre gaver til de mest ubemidlede
indbyggere i vores kommune.
De fleste af disse ting, f.eks. tæpper
og varmt tøj, er gennem kommunens
Center for Socialhjælp givet videre til
de trængende under hjælpeaktionen
”Vinter”. Familier, ældre og enlige har
fået julepakker med fødevarer, legetøj
og julepynt fra Projekt ØST.
Deres hjælp har været uvurderlig for
de mange personer, der er i nød på
grund af økonomiske eller personlige
vanskeligheder. Ved udleveringen af
julepakker blev vore medarbejdere fra
kommunens Center for Socialhjælp
mødt med taknemmelighed, rørelse
og ikke så sjældent med tårer i øjnene
hos modtagerne.
Endnu en gang vil vi gerne give Dem
en stor tak for den modtagne hjælp.
Vi ønsker alle donatorer samt medlemmer og frivillige i Projekt ØST al
fremgang og lykke, god sundhed og
mange succeser i det nye år.
Waldemar Miśko
Borgmester i Karlino

Denne hilsen er
fra borgmesteren
i Karlino, men
bystyret nøjes
ikke med at takke
for den nødhjælp,
der frigør en del
af socialbudgettet
til andre formål,
men giver også
en hånd med, når
tæpperne og tøjet
skal ud til de
trængende.
Her stiller en
politibetjent sin
vogn til rådighed
for transporten.
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Polens tragiske historie
Historikeren Klavs Verholdt var med os i Polen på efterårsturen
2008 - han fortæller her Polens historie gennem de sidste 200 år
med særligt henblik på Pommern, hvor Projekt ØST arbejder.
Da vi i 2008 var i Polen for at se nogHvis man fik skabt et samfund,
le af de projekter, som Projekt ØST har hvor alle var lige ville, kriminaliteten
støttet gennem årene, kom spørgsmå- ophøre og solidariteten overfor de anlet: ”Hvorfor går hjælpen til Polen og dre mennesker i dette samfund ville
hvorfor lige det nordvestlige Polen?”
skabe fremskridt og lykke, da man nu
Om det var tilfældigheder eller In- ville arbejde for fællesskabet og ikke
gos mange kontakter, som skabte vor enkelte udvalgte håndværksmestre,
forbindelse til Polen, må han selv re- butiksejere, gårdmænd og godsejere
degøre for, men der er også nogle me- eller koncerner som A. P. Møller, Danget klare grunde til Projekt ØSTs en- foss og Lego.
gagement baseret på den historiske
Et sådant samfund uden virksomudvikling, og det vil jeg tage op her.
hedsejere blev skabt i det gamle Rusland fra 1917 og etableringen af det
Revolutionen i Rusland
For nogle var og er kommunismen var ledsaget af et blodbad uden lige,
en drøm og et ønske. Var man en fattig da de gamle magthavere og udlandet
landarbejder med arbejdsløshedsda- ikke uden videre ville opgive deres
ge og så man samtidig godsejeren sole tidligere indflydelse og velstand. Detsig i velstand og bare med et nik af- te land var Polens nabo mod Øst.
skedige folk og ødelægge deres liv, lød Skæbnesvangert naboskab
det forjættende, at arbejdere overtog
I næsten 125 år var Polen forsvunjorden, udførte arbejdet
i
fællesskab
det
fra landkortet, idet naboerne
Efterårsbuket
og delte overskuddet, som måtte bli- Tyskland, Rusland og Østrig sidst i
ve større, når den tidligere kapitalist 1700-tallet besluttede at dele Polen
ikke skulle have sin del.
mellem sig.

Ania og Asia

1795: Polen er ophørt med at eksistere.

1815: Polen efter Wienerkongressen.
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Da alle disse tre stormagter på en
måde blev tabere i Første Verdenskrig
1914-18, fik polakkerne mulighed for
igen at blive et selvstændigt land, og
der skabtes en republik med grænser,
der frembragte mindretal i millionstørrelsen af tyskere, ukrainere, litauere, hviderussere og flere andre ikkepolske folkeslag.
Tyskland blev som bekendt stærkt
igen med Hitler og i USSR herskede
Stalin. Hitler havde i 1938 spist Østrig
og 1939 besluttede han og Stalin at
dele Polen igen ligesom sidste gang.
Dele af Vestpolen blev gjort til en del
af Tyskland og de polakker, som havde en uddannelse eller penge, blev
myrdet og i heldigste fald deporteret
til området omkring Warszawa. Den
kendte KZ-lejr Auschwitz blev oprettet i 1940 for netop at være centrum i
fjernelsen af polakker fra regionen.
Der var tyske mindretal mange
steder i Europa og i de områder som
Stalin overtog, og alle disse såkaldte
Folketyskere kom til at befolke de nye
tyske østområder = det tidligere Vestpolen. I det østlige Polen skete det

samme: Alle med uddannelse, penge
eller forbindelser til udlandet blev
myrdet og mest kendt er massedrabene på de polske officerer i Katyn.

Et ruineret land

Da 2. Verdenskrig sluttede, var Polen på alle måder ruineret. Nazisterne
og kommunisterne havde myrdet over
1 million af de polakker, som havde
uddannelse, initiativ og kapital og de
3 millioner polske jøder var ligeledes
myrdet af nazisterne, hvor Stalin kun
myrdede jøder, der var veluddannede
og ejede noget.
Polen lå i ruiner. Tyskerne havde
ødelagt alt, hvad de kunne og Den
røde Hær kæmpede på en måde, som
ikke lod mange bygninger tilbage i oprindelig form. Det var udgangspunktet for det nye Polen i 1945.
Som de fleste af de andre østeuropæiske lande blev polakkerne udsat
for masseudryddelse, både af nazister
og kommunister, men som noget specielt skete der også en fordrivelse og
en særlig voldsom masseudryddelse
af polakker fra deres traditionelle bosætningsområder i det østlige Polen.

Ikke-angrebspagten med Rusland gav Hitler frie hænder til at overfalde Polen 1. september 1939.
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”Solidaritet”s aftale med regeringen i 1980 førte til dannelsen af frie fagforeninger i Østblokken.

Det lykkedes Stalin at sikre sig det
tidligere Østpolen, og for at det skulle
se pænt ud for polakkerne og den nye
polske kommunistiske ledelse, blev
det besluttet at flytte Polen cirka 200
km mod vest. Områder større end
Danmark, som i århundreder havde
været mere eller mindre totalt tyske,
blev nu polske. Disse enorme arealer
skulle nu fyldes op og gøres polske.
Polakker fra det tidligere Østpolen
blev mere eller mindre tvangsflyttet,
efter at de først havde været igennem
en blodig sortering fra det sovjetiske
sikkerhedspoliti, og det er let at forstå, at den økonomiske udvikling i de
områder, hvor Projekt ØST nu virker,
gik meget langsom, da alle de nye beboere først skulle finde sig tilrette og
desuden var uden naturlige ledere og
veluddannede folk, de var alle myrdet
af Stalins hemmelige politi.
Selv så simple ting som at finde nye
polske navne til de gamle tyske byer
og landsbyer viste sig at være et problem, men Stalin ville også gøre det
nye Polen kommunistisk, og det skete

ved at Den røde Hær medbragte nogle
polske kommunister, som sammen
med den sovjetiske besættelsesmagt
skulle omdanne Polen til et socialistisk samfund á la Sovjetunionen.

Diktatur og fælleseje

For Polen som helhed betød det
diktatur og indførelse af såkaldt fælleseje af fabrikker og andre virksomheder. Som det eneste land under sovjetisk dominans blev de små polske
landbrug ikke tvangskollektiviseret,
det vil sige, at bønderne ikke skulle
opgive den individuelle ejendomsret
til jorden og indgå i store andelsbrug
som en form for landbrugsansatte. De
polske småbønder kom reelt til at videreføre den polske katolske kultur.
For de kommunistiske magthavere ville en kamp mod bønderne have
medført borgerkrigslignende tilstande, og det turde styret trods alt ikke.
Stalin havde ellers prøvet det med
”succes” i Ukraine, det kostede millioner af ukrainere livet, men han tvang
åbenbart ikke de polske kommunister
til et lignende skridt.
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Som det senere viste sig, var det
sovjetiske økonomiske system ikke i
stand til at sikre befolkningen en ordentlig levestandard og derfor må vi
i dag 20 år efter Østeuropas befrielse
fra det kommunistiske system stadig
konstatere, at de er fattige og der er
behov for hjælp.
Optagelsen i Den europæiske Union
i 2005 var det store skridt på vejen,
men der er 45 års misrøgt at rette op
på. Også med vor hjælp!
Fokuserer vi på de områder i Nordvestpolen, som Projekt ØST satser på,
så er der foruden fattigdommen på
grund af 45 års kommunisme og udryddelse af den dynamiske del af befolkningen også helt specielle forhold,
som gør hjælp nødvendig.

En fattig landsdel

Indtil den endelige fredsafslutning
på 2. Verdenskrig i 1991 – jeg gentager nittenhundrede og enoghalvfems
- var det usikkert, om de ”gamle tyske
områder” nu også skulle være en bestandig del af Polen, og den polske regering gjorde ikke så meget for udvikle disse områder, som det var tilfældet
i de historiske polske kerneområder
omkring Warszawa og Krakow.
Hertil kom det problem, at der i et

kommunistisk system ikke er nogen
privat sektor, bortset fra smålandbrugene, så der var ikke private til at løfte
økonomien i de nye polske vestområder. Tyskerne var smidt ud eller flygtet, jøderne var myrdet af nazisterne
og hvem ejede hvad?
Grundlæggende kunne den kommunistiske polske stat, russerne og
andre tage, hvad de ville have, og
det betød i praksis, at området fik en
mere kommunistisk økonomi og flere
sovjetisk besatte områder end andre
steder i Polen, og dermed en ringere
økonomi.
Derfor er fattigdommen her mere
udtalt i dag end andre steder i Polen,
bortset fra den del af det tidligere tyske Østpreussen, som Polen også fik i
1945, tømt for indbyggere og med alt
i ruiner.
Takket være medlemskabet af Den
europæiske Union har polsk arbejdskraft fra de forsømte områder kunnet
rejse til især England og Irland og andre europæiske lande for at arbejde
og bringe velstand hjem til områderne, men den nuværende økonomiske
krise har også været hård for de polske gæstearbejdere, så behovet for
hjælp er ikke blevet mindre.

Et af de mange forladte landbrug i det nordlige Polen.
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Kære strikkende damer!

Rigtig mange TAK for Jeres henvendelse til Projekt Øst - vi har fået flere henvendelser fra nogle af Jer og vil meget gerne TAKKE Jer alle af denne vej – uanset om du eller din klub har henvendt sig i løbet af de sidste måneder eller ej.
TAK for de mange timer I bruger på at tænke på andre - og lader strikkepindene klirre. Vi sætter megen pris på de flittige strikkepinde, som producerer
varer som trøjer, bluser, huer, vanter, sokker og tæpper foruden alt det, jeg ikke
lige kan komme på.
I skal vide, at ALLE modtagerne i Polen er meget begejstret for, at der er
nogen, som sidder og tænker på netop han/hende medens I hygger Jer for at
gøre varerne færdige.
Der er blevet spurgt om billeder i bladet af varerne i brug – vi var nogle
gamle og nuværende bestyrelsesmedlemmer samlet i begyndelsen af februar
for at finde relevante billeder til flere sammenhænge.
De fleste af de ca. 1000 billeder vi fik samlet, handler om ting til brug ved hospitalerne og skolerne, selve opsamlingen, transporten og modtagerstederne i
Polen, men fra vort mangeårige virke i Rusland har vi fundet et par billeder fra
et børnehjem i Skt. Petersborg med børn i strikkede trøjer, dem får I her – disse
trøjer er sikkert stadig i brug.
Med hensyn til nyere billeder fra Polen har der ikke været ret mange børn
hjemme midt på dagen, når vi har besøgt SOS-børnebyen i Karlino – de har
været i skole eller også var det for sommervarmt til at iføre sig de varme strikkede trøjer.
Men vi vil forsøge at få fremskaffet vinterbilleder med trøjer, vanter, huer og
halstørklæder, som er kommet på rette plads hos børnene.
Med håb om at dette kan være med til at styrke lysten til fortsat at have gang
i strikkepindene, sendes de bedste hilsner – og TAK!
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Vennestævne med generalforsamling

Denne sennepsmark ved Birkende er symbolet på, at Projekt ØST stadig blomstrer!

lørdag den 28. august kl. 11.00
på Hans Tausen Centret i Langeskov
Sæt allerede X i din kalender nu – program og dagsorden kommer senere.
På det kommende vennestævne vil vi sætte så mange sparegrise som muligt
stævne - startskuddet lød ved den ekstraordinære generalforsamling i december 2009, hvor 8 sparegrise i forskellige udformninger fik nye venner og nu
bliver fodret med de irriterende 50-ører, som alligevel bare ligger og fylder op
i pengepungen.
Find din egen sparegris i en genbrugsbutik og tøm den op til den 28. august
- skal vi forsøge at sætte Guiness-rekord for indsamlede 50-ører i DK?
Har du allerede en sparegris stående og ikke sparer op til noget specielt, kunne
den måske komme Projekt ØST til gode – vi kan altid bruge din 50-øre!
Åh du gode sparegris min,

nu skal du få 50-øren din!

I Danmark anvendtes tidligt udtrykket pengegris - første gang det bruges, er i
H.C. Andersens eventyr Pengegrisen fra 1855.
I 1857 fik Studenterforeningen i København en stor sparegris i ler, bestilt af
skuespilleren og forfatteren Christian Molt Wengel.
Den gik dog i stykker efter 16 år og en ny måtte bestilles, denne gang udført af
billedhuggeren Vilhelm Bissen.
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2010

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!
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!

Månedens klumme
Hvad var det dog,der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

”Den blå anemone” er et smukt forårsdigt, hvori Kaj Munk tænker tilbage på den
dag, hvor han hentede denne beskedne blomst i Lollands fede muld. Han tvivlede
på den kunne spire i den vestjyske jord og frygtede, han aldrig skulle se den mere.
Men en dag i marts sker underet: Den gennembryder den sorte jord og giver den
et sølvblåt stænk af sommerhimlens tone.
Her kommer nok andre tanker ind, for digtet er med i en samling fra 1943, som
han udsendte til venner og bekendte i et korrekturtryk, idet indholdet gjorde, at den
ikke kunne udsendes under besættelsen. Samlingen hed ”Den skæbne ej til os”. Så
jeg oplever, at Kaj Munk her også tænker på Danmarks besættelse.
I fjerde vers kommer håbet om en ny tid frem - måske fordi samarbejdspolitikken
ophørte i august 1943 og samlingen udsendtes dette efterår. Så 4. vers skal med.
Hvad var det dog, der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: ”Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden,” da jeg sad
i vintrens grumme done.
Nu gør min anemone
mig atter fri og glad.

Vinterens grumme done er egentlig et mærkeligt udtryk. Jeg måtte ind og slå det
op i en ordbog, men det betyder en snare til at fange fugle i. Sådan kan vi som mennesker føle, at vi sidder i en snare, der stækker vore muligheder for at handle. I den
situation er det godt at opleve, at noget kan bringe håbet tilbage. Sådan oplever vi
det jo år efter år, når vinteren taber slaget til foråret og lyset vender tilbage.
Her må vi tænke på, at vi kan være med til gennem vore ord og handlinger at
tænde håbet hos mennesker, som vi færdes iblandt. Vi kan også være med til at
tænde håbet for mennesker, der lever en kummerlig tilværelse andre steder i verden, ved at dele vor velstand med dem.
Så vi kan både opleve og videregive, hvad Kaj Munk skriver om i sidste vers,
at anemonen skaber hos ham: Den la’r mig nyfødt arve en evighed af håb. I det
oplever han, at blomsten er udtryk for noget større, når han siger:
Du lille anemone - hvor er din skaber stor!

Bent
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Vi mangler indleveringssteder!
Vi havde gennem flere år mange steder i landet,
hvor folk kunne indlevere tøj, sko, møbler og andet,
som var for godt til at blive smidt væk.
Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!
Disse steder ophørte med at virke, da vi lukkede
genbrugsbutikken og det store lager i Odense.
Men vi har fået mange forespørgsler fra folk, der gerne
vil af med deres brugte ting, derfor søger vi nu at
etablere nye indsamlingsteder ud over landet,
ikke mindst i Jylland mangler vi hjælpsomme hænder.
En tom garage eller kælderrum er nok og du
behøver ikke at være til stede, når tingene kommer.
Tænk over sagen og kontakt en fra bestyrelsen,
adresser og telf.numre finder du på side 2.
På forhånd tak for hjælpen!

