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Studietur til
Polen

Tre fra bestyrelsen har været på
studietur til Polen og har hjembragt et væld af informationer om
situationen. Her ses en flok dejlige unger fra børnehaven i Karlino. Læs mere 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 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

Hjemmeside på Internet: www.projekt-oest.dk
OBS! Da referatet fra generalforsamlingen den 28. august skal med i næste nummer, bliver dette forsinket og udkommer
først omkring 10. september.

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Genoprettelsesplan

Det er et ord, der er kommet ind i det danske
sprog og har ligget på de fleste danskeres læber
gennem det sidste par måneder.
Nu er det ikke diskussioner om den danske
økonomiske politik, som fylder mest i Projekt
ØST– vi er dog også i en genoprettelsesfase, men
den drejer sig mere om tilliden til og troen på,
at vi kan være med til at gøre en forskel - både herhjemme og i Pommern, Polen.
Der er indtil skrivende stund afsendt 5 transporter med mange gode varer og
udstyr – og gaverne strømmer ind – TAK for enhver gave, lille som stor – pengebeløb som materielle ting – alt kan bruges.
Som et led i Projekt ØSTs genoprettelsesplan har tre fra bestyrelsen har været
på en 4-dagestur til Pommern i begyndelsen af juni.
Det blev en rigtig god og udbytterig tur – læs selv lidt mere andet sted i bladet
- vi besøgte de gammelkendte kommuner: Karlino og Barwice – og den forholdsvis
nye samarbejdspartner Tadeusz Kupczyk i Manowo øst for Koszalin.
Vor pointe er, at man bliver ikke fattig af at give og dele med andre – snarere tværtimod!
Vi oplevede ikke nogen oversvømmede områder, men hørte om dem og vor meget trofaste tolk Monika vil undersøge nærmere, hvordan vi som Projekt ØST kan
være med i den genoprettelsesfase, som kommer, når vandet har trukket sig tilbage. Det er ikke ønsker om penge, men helt almindelige ting som tøj, borde, stole,
senge, skabe, ja alt, hvad der er nødvendigt, for at en familie kan fungere i det nye
hjem, som mange må se som en konsekvens af oversvømmelserne.
Vil du være med til denne genoprettelsesplan, er det muligt at give af dit overskud – du vurderer selv, på hvilken måde du er i stand til at deltage – TAK for enhver gave af enhver art.
Projekt ØST er som organisation også inde i en genoprettelsesfase – vi har ryddet op i kartoteket over bladmodtagere, der ikke har ydet et eller andet i bidrag
gennem de sidste par år – desuden er vi gået over til at sende bladet som B-post
– det vil også spare os for nogle udgifter.
Du kan også være med som deltager i genoprettelsesplanen ved at sprede kendskabet til Projekt ØST’s arbejde og opfordre bare én til at blive medlem, så endnu
flere kan få et blad og dele glæden med os over at kunne glæde andre i vort naboland.
På den hjemlige front ser vi frem til vennestævnet og generalforsamlingen i
slutningen af august – se programmet side 16.
Da generalforsamlingen ligger sent i august, vil september-nummeret blive forsinket – vi ønsker nemlig at have et referat fra generalforsamlingen med i bladet,
så du får så friske informationer som muligt.
Med mange gode ønsker om en rigtig god sommer sender vi de bedste hilsner!
p.b.v. Annemarie Nielsen
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Velkommen
til Barwice!

Viceborgmester Robert
byder Inger, Bitten
og Annemarie
velkommen til byen.

Tre damer fra bestyrelsen drog den med til at hjælpe nogle af de familier,
31. maj af sted over København med der mistede alt, da deres huse blev rebåd til Swinoujscie i Polen med Pom- vet bort af vandmasserne .
mern som mål i en stor lånt bil – det
var Bitten og Inger fra bestyrelsen og
vor forkvinde Annemarie.
Vi ville besøge nogle af de steder
Projekt ØST støtter, hilse på gamle bekendte fra efterårsturene og lære nye
mennesker og samarbejdspartnere at
kende.
Da ingen af os kan tale polsk, havde
vi allieret os med Monika, som jo har
været tolk på tidligere ferieture og er
en uundværlig mega-hjælp i det store
koordineringsarbejde med at få de
store lastbiler til de rigtige steder.
Hun og hendes mand Maciej er meget engagerede i deres egen hjemegn,
der ligger i nærheden af de områder,
der er hjemsøgt af de store oversvømmelser. Det kommer vi måske til at
høre mere om her i bladet, da det lige
nu undersøges, hvordan vi kan være Barwice havde Dannebrog fremme, da vi kom.
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Børnehaver

Karlino og Barwice er to af vore
kendte byer, som vi besøgte – begge
steder med hjertelig velkomst, traktement og samtale på rådhusene inden
besøg på skole, fritidshjem og børnehaver, der alle trænger til renovering
på forskellig måde.
Børnehaven i Karlino var naturligvis et dejligt sted at besøge, men
straks ved ankomsten fik vi indblik i
et af dens behov:
Børnene sov til middag, så vi fik besked om at liste ind i rummet, hvor de
lå, men gulvet knirkede så højt, at flere
af dem vågnede fra deres middagslur!
Her ville et nyt gulv gøre hverdagen
lidt lettere for børnene og personalet.
Børnehaven har 150 børn og der
er planer om at oprette en vuggestue,
men først skal der renoveres.
Køkkenpersonalet tilberedte flere
måltider om dagen i et dårligt udsty-

ret køkken og med arbejdsstillinger,
som ikke vil blive godkendt herhjemme af Arbejdstilsynet. Vi vil se på, om
vi på nogen måde kan være med til at
hjælpe her.
Legepladsen var ikke ret stor og
kun udstyret med så få redskaber som
i mange danske familiehaver – det må
føre til en daglig kamp for at bruge
dem, men måske er alle børnene ikke
ude på én gang.
Halvdelen af byens børn går i denne børnehave. Udover en gennemrenovering af gulvene er der behov for
maling til væggene og en renovering
af toiletter.
Børnehavens
leder fortalte
om de behov,
de har for at
skabe bedre
rammer for
børnene.
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Fritidshjem

I langt de fleste landsbyer i begge
kommuner findes der fritidshjem og
kulturhuse, men standarden er meget
forskellig.
For et par år siden besøgte vi på en
ferietur et par helt nybyggede fritidsog kulturhuse – denne gang fik vi et
indblik i 4 forskellige landsbyers huse
af denne art, hvis funktioner er langt
mere omfattende end hos os.

De bruges fra morgen
til aften af børn og voksne og trænger derfor alle til renoveringer med
maling og nye toiletter,
køkkener m.m.
Her ligger en stor
udfordring i at hjælpe
børn og voksne med
at få bedre rammer
for deres samvær, så
sammenholdet i disse
små samfund styrkes.
Legetøj slides, når
det bruges af mange
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børn - alle steder så
vi legetøj, som vi fik
at vide stammer fra
transporter fra Danmark, dvs. Projekt ØST.
Vi kan roligt fortsætte
med at samle brugt,
men godt legetøj af alle
slags sammen – alt kan
bruges – det skal bare
være helt og holdbart.

Et par steder ønskede man sig materialer
til kreative udfoldelser
af mange slags, som
altid har blomstret i
Polen og andre østlande. Vi fik en snak
med lederen af det fritidshus vi besøgte, han
ønskede sig udendørs
arealer til boldspil og
anden fysisk aktivitet.

Alle disse fritidshuse er skabt af behov hos beboerne i de små landsbyer og ofte må de indrette dem i
hovedbygningen af forladte landbrugskollektiver. Men
ved hårdt arbejde og sammenhold er det lykkedes at
få dem op at stå og at fungere til glæde for alle aldersgrupper i landsbyen. De folk er værd at hjælpe!

Der afvikles mange
funktioner i fritidshusene - de er både fritidshjem, mødelokale,
festlokale, børnehave,
kirkesal og udendørs
idræt. Men det er ikke
altid let at få folk til at
passe dem, f. eks. har
huset i Lubiechowo 1
medarbejder til til de
30 børn fra 1.-6. klasse, der bruger det.
Der er et stort behov for aktiveringsmaterialer, alt kan
bruges og her kan
vi være med. Mange
steder savnes en fodboldbane eller andre
muligheder for fysisk
aktivitet.
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Terapiværkstedet i Barwice for voksne med et psykiatrisk problem

Dette center
har vi før besøgt
på vore ture til
Polen og det er
altid en god oplevelse at se det
store opofrende
arbejde, personalet her gør for
at give brugerne en god dag
og fornemmelse af, at også de
kan frembringe
noget, der er til
nytte for andre.

Østersøen
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Opfindsomheden er stor i produktionen af de
mange ting, der fremstilles her og sælges for at
man kan få penge til udflugter og andre fornøjelser, der kan forsøde brugernes tilværelse.
Der er også knyttet et lille landbrug på 0,3 ha
til institutionen, hvor man dyrker økologiske
grøntsager. Her er 6 brugere beskæftiget af gangen og herfra er der også indtægter.
Terapiværkstedet har venskab med en lignende institution i Tyskland, som der samarbejdes
med for dele viden og gode idéer til, hvordan
man kan tackle overfor de forskellige handicaps
og situationer, der kan opstå i hverdagen.
Meget af møblementet er fra Projekt ØST, men
der er hele tiden behov for at supplere det.

SOS Børnelandsbyen
I Karlino kan man ikke komme udenom SOS-børnebyen. Lederen Thomas var ikke hjemme, men vi besøgte
et familiehus med 6 børn. De havde det godt og det var et
rigtigt hjem med legetøj og sko forskellige steder i stuen
og på værelserne - som det er i et hjem, hvor der er atmosfære og en kærlig ånd, ellers er det ikke et rigtigt hjem.
Men man mangler forældrepar til 2 huse – konceptet
med at leve som i en normal familie kan ikke helt overholdes, når der ikke er ”forældre” til at udfylde rollen. Det er
naturligvis ikke lige i den funktion vi kan hjælpe, men tøj
og inventar bliver slidt, så vi kan hjælpe med til at holde
de materielle rammer i god stand med maling og andet.
Vi bad dem lave en ønskeseddel over de konkrete behov.
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Hilsen fra ”Jas i Malgosia”

Fra Tadeusz Kupczyk fik vi i marts denne hilsen, som der først nu er blevet
plads til at bringe i bladet.

Kære venner!
Tak for transporten. Alt er blevet
modtaget i god stand og som altid har
det vist sig at være meget brugbart! I
første omgang har vi leveret bleer til
børneafdelingen på sygehuset i Koszalin.
Vi har også givet dem alt plastiklegetøjet (man kan ikke have andet
legetøj på afdelingen p.g.a. sanitære
regler). Alle blev bare så glade for gaverne! Vi tog nogle billeder, men der
var ikke så mange børn på afdelingen
den dag.
De første partier af tøjet er leveret
til Postomino og Grzmiaca kommuner
- medarbejdere fra socialafdelingen
har efterfølgende ringet til os og bedt
om at sende en stor tak og mange hilsner til vore venner i Danmark, som vi
nu gør her.
Vi siger endnu en gang tusind tak
og sender mange kærlige hilsner.
Tadeusz Kupczyk
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Handicap-olympiade i Kolberg
Den 29. maj blev der i Kolberg afholdt Olympiske Lege for mentalt handicappede i Koszalin-området.
Deltagerne var inddelt i teams á 3
personer og der var forskellige discipliner som at rulle på madrasser, gå
gennem en tunnel, bowle osv.
Det drejede sig ikke om at få den
bedste tid eller stil, men at klare disse
for deltagerne meget vanskelige opgaver.
Vort team fra Koszalin, bestående
af Roksana, Ania og Patryk, var fantastisk! De klarede alle opgaverne med

stor præcision. Patryk kunne bedst
lide at rulle pa madrasser og var ikke
så villig til at deltage i de øvrige konkurrencer, men publikum motiverede
ham med sin hyldest.
Alle teams fik medaljer og et lækkert traktement. Vort team fik desuden priser fra Projekt ØST: Nye
sportsbluser og tasker samt plysdyr!
Som tak for jeres engagement, hårde arbejde og gode hjerter sender vi
et billede af teamet med det danske
flag. På denne måde vil vi gerne takke
jer hjerteligt endnu en gang.

Her står Ania,
Roksana og
Patryk med
deres hjælpere
og holder
Dannebrog
efter dagens
store stævne
i Kolberg.
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Vi siger også en stor tak for de nye transporter 28. april og 20. maj – alt er ankommet i god stand.
I dag har vi fået jeres blad - det er vidunderligt! Flotte billeder!
Vi takker også for kondolencebrevet med
de smukke ord og for jeres medfølelse i
forbindelse med tragedien i Smolensk. Det
var en trist periode for alle polakker, men
også en periode, der var fuld af omsorg og
eftertanke.
Vi ønsker jer alle en glædelig, dejlig
varm og blomsterduftende sommer!
Tadeusz Kupczyk
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Her ses alle de glade deltagere i denne specielle olympiade
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SOMMERFEST I CETUN I MAJ 2011

Projekt ØST er inviteret til sommerfest sidste uge i maj 2011 på plejehjemmet
i Cetun. Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil med til bl.a. sommerfesten,
kan du give uforpligtende tilsagn til bestyrelsen - så finder vi ud af, hvor stor en
gruppe vi kan sende med. Der vil blive lagt vægt på besøg nogle af de steder,
hvor vi har fået lov at være med til at gøre en forskel – vi kan ikke nå dem alle,
men så er der noget til gode til en anden god gang.

Det er disse 3 herrer, der inviterer:
Nødhjælpskoordinatoren, centerlederen og
medarbejderen. Tak for indbydelsen!
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Flittige hænder i Sønderup

Her ser I en masse stolte damer,
der sender 64 trøjer, 18 tæpper plus
diverse andre ting afsted til Polen.
Det er resultatet af vinterens anstrengelser fra de 10-12 damer, der
mødes hveranden torsdag i mødesalen i Sønderup.
Det er en strikkeklub, der er oprettet af Sønderup, Nordrup og Gudum
menighedsråd. Jeg er tovholder, som
det hedder så smukt på nutidsdansk.

Vi strikker, sludrer, drikker kaffe, et
godt alternativ til tidligere tiders snak
i Brugsen eller hos købmanden, som
der jo ikke er mange af mere.
Garnet får vi dels fra søde mennesker og dels køber menighedsrådet
noget. Jeg har et stort ønske om engang at komme til Polen og selv aflevere disse gaver!
Mange hilsener,
Ellen Frederiksen

Her har vi
samlet årets
produktion,
som nu er
afgået til
Polen.
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Vennestævne med generalforsamling
lørdag 28. august kl. 11.00 på Hans Tausen Centret i Langeskov
Vi mødes kl. 11.00 til samvær og kaffe.
Kl. 12.00 er bestyrelsen vært ved en mindre buffet, øl og vand kan købes.
Kl. 13.30 begynder generalforsamlingen med denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning 2009 og 1. halvår af 2010
Regnskab for 2009 og godkendelse heraf
Fremtidige aktiviteter
Fastsættelse af kontingent
Gennemgang og drøftelse af forslag til vedtægtsændringer
Afstemning om vedtægtsændringer
Indkomne forslag til drøftelse og godkendelse
(skal være formanden i hænde skriftligt senest 14. august)
10. Valg af bestyrelse - på valg er
a. Ejlif Christensen- modtager genvalg
b. Steffen Hemmingsen – modtager genvalg
c. Rasmus Pedersen – modtager genvalg
d. Linda Pedersen – modtager genvalg
e. Viggo Duer – modtager genvalg
f. 1. suppleant Hans-Martin Johnsen - modtager genvalg
g. 2. suppleant Inger Clausager Nielsen - modtager genvalg
h. Nye kandidater kan foreslås på generalforsamlingen.
11. Valg af revisor
12. Eventuelt
Da vi skal have forberedt spisningen, vil det være dejligt, hvis du vil meddele, at du kommer – sidste frist for tilmelding 25. august til et af bestyrelsesmedlemmerne eller administrationskontoret.
Vi håber I er rigtig mange, som har taget udfordringen op med at indsamle
dåsekapsler til Thailand, brugte frimærker til salg og 50-ører i sparegrisen
– tag bare det hele med, så vi kan se, hvor meget der er samlet i løbet af de
første 8 måneder i 2010.
Der vil desuden være et lotteri, så en god gave til arbejdet vil vi TAKKE for
med glæde.
Forslagene til vedtægtsændringer kan ses på www.projekt-oest.dk fra
medio juli. Du kan også henvende dig til administrationskontoret eller et af
bestyrelsesmedlemmerne og få forslagene tilsendt.
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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
Herligt, en Sommernat
drage til Elvekrat,
hvile ved Kilden den svale!
Luna sit Sølverbaand
snor om Endymion,
spejder i Busk og i Dale.
Møder en Nymfe dig,
lad hende skøtte sig!
Jæger, o lad hende fare!
Husk, at Aktæon fik
Straf for dristigt Blik!
Jæger, o tag dig i Vare!
Med J. L. Heibergs Chor af Elverhøj er vi midt i sommernattens lune trylleri. Vi er også midt i den græske mytologi, når månegudinden
Luna snor måneskin som sølverbånd omkring den græske kongesøn
Endymion, som hun elsker.
I andet vers bliver der dramatik, når der advares mod nymferne, hvis
en sådan én møder os. Her minder Heiberg os om Aktæon, han var en
jæger, som så gudinden Artemis sammen med sine nymfer bade i en
flod. Gudinden opdagede det og blev meget oprørt over, at en dødelig
mand havde set hende nøgen. Så hun tog hævn ved at skabe ham om
til en hjort. Nu kunne hans hunde ikke kende ham, derfor sønderrev de
ham.
Efter al den dramatik siger Heiberg:
Gaa paa den sikre Vej,
sværm og forvild dig ej,
Jæger, i Agt du dig tage!
Men har du tabt vort Spor,
lyt til vort Jægerkor,
det skal dig kalde tilbage.

Som mennesker kan vi fristes af at lade os gribe af en idé, der
som en nymfe forfører os. Derved kommer vi måske til at tabe det
spor, som vi egentlig gerne vil følge. Det kan være fascinerende at
tro, man har fundet de vises sten, men ofte må vi jo indrømme, at
det er i fællesskabet, idéerne afpudses og får størst indflydelse.
Så hvis vi føler, at vi har tabt vort spor, så er det nok godt at lytte
til fællesskabets kor, der kan kalde os tilbage. Lad os så frimodigt
drage ud i sommernatten og nyde alt det skønne, men holde os på
afstand af nymfer, så vi ikke forføres, men i fællesskab kæmper for
det, der er ret.
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. Men disse steder ophørte med at virke, da vi lukkede
genbrugsbutikken og det store lager i Odense.
Men vi har fået flere forespørgsler fra folk, der vil af med deres
brugte ting, derfor søger vi nu at oprette nye indsamlingsteder
udover landet. Her er de to steder, der fungerer i dag, men vi
mangler stadig steder i Jylland. Har du tænkt på, om det var
noget for dig? En tom garage eller et kælderrum er nok og du
behøver ikke at være til stede, når tingene kommer.
Randi og Carl Jørgen Madsen
Præstebuen 14, Sdr. Åby
5592 Ejby
Tlf. mobil 21 23 10 90
Fastnet 24 40 09 52
Bitten og Steffen Hemmingsen
Roskildevej 130, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 49 96

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!

Tænk over sagen og kontakt én fra bestyrelsen, adresser og telf. numre finder
du på side 2. På forhånd tak!

