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Plejehjemmet i Cetun havde sat
Dannebrog, da vi besøgte det i juni.

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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Steffen Hemmingsen
Roskildevej 130, 4100 Ringsted
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Linda Pedersen, Engvej 2,
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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.

Inger Clausager Nielsen

Indsamlingskoordinatorer
Vest for Storebælt:
Rasmus, Linda og Hans Martin
Øst for Storebælt:
Steffen og Bitten
__________________________
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________

Genoprettelsesplanen fortsætter

Sommeren er gået – solen har skinnet, varmen har været her – og regnen er
faldet i større mængder rundt om i vort land og i verden. Endnu engang måtte vi
erfare, at heller ikke denne gang gik Polen fri for oversvømmelser.
Vi håber fortsat på, at vor kontakt i Polen Monika kan finde en koordinator til at
fordele varer som møbler m. v., der er på lager, til brug for de mange familier, der
har mistet rigtig meget ved oversvømmelserne. Det er vigtigt for os at være med til
at give en hånd, når forsikringsmulighederne ikke er så gode som her.
I skrivende stund har vi sendt 6 transporter af sted i år, og det er modtaget med
TAK – TAK til dig, som har været med til at støtte med varer af den ene eller anden
slags – og TAK til dig, som har ydet et økonomisk bidrag, så det kunne blive muligt
at få transporterne af sted - det varmer meget.
Økonomi – det er altid et kedeligt emne at berøre, men nødvendigt.
Vor administration har opsagt samarbejdsaftalen med baggrund i foreningens
trængte økonomi pr. 31. oktober 2010 - det er simpelthen ikke længere muligt at
få dækket udgifterne til denne administration, når vi helst vil satse på vores venner og trængende institutioner i Polen.
Helt uden betaling af en administration kommer vi nok ikke uden om, men det
undersøges, i hvor høj grad vi selv kan lave noget af arbejdet gennem frivilligt arbejde, og hvad der er nødvendigt at betale os fra i fremtiden.
Du tænkte måske selv over ændringen her ved modtagelsen af dette nr. Vi har
valgt i en periode ikke at få trykt adressen hos et kuverteringsfirma, men selv sætte frimærker på. Om der i fremtiden igen bliver økonomi til at sende via postvæsenet, vil tiden vise.
Dette blad er lidt forsinket i forhold til udgivelsesdatoen – men vi har fundet det
nødvendigt at have referatet fra generalforsamlingen med, så du har her fået de
sidste dugfriske nyheder.
Med ønske om et fredfyldt efterår, sender vi de jer alle bedste hilsner!
						
p. b. v. Annemarie Nielsen

Efterår i Polen
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En oase af fred
og tryghed

Dobbeltværelse på plejehjemmet
Viceborgmester Robert
På 3. dagen af vor
studietur
i juni
Det første vi så, var et nedlagt autobyder
Inger, Bitten
var vi sammen med Tadeusz
Kupczyk, værksted, der nu er overdraget til ham
og Annemarie
der er leder af organisationen
Jas i af kommunen – det skal efter renovevelkommen til byen.
Malgosia – på dansk Hans og Grethe.
ringen fungere som et dagcenter for
Tadeusz tog os med rundt til flere psykisk/fysisk handicappede børn på
forskellige spændende steder.
privat basis.

Autograven i det nedlagte værksted
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Det bliver spændende, næste gang
vi kommer forbi byen Manowo øst for
Kozalin, at se hvor langt man er kommet, men vi tror det er kommet rigtigt
langt, for når Tadeusz får en idé, får
han andre med på den, så de sammen
bliver stærke og kan få udrettet en hel
del.
Tadeusz ønsker ikke penge til renoveringen, men måske ting til indretningen, så børnene kan få de bedste forhold - mere om dette en anden
gang.

Det andet store og interessante besøg var på Det psykiatriske Plejehjem i
Cetun – det er hertil vi er inviteret til
sommerfest i slutningen af maj næste
år – se indbydelsen i forrige nr.
Dette plejehjem har en spændende
og tragisk historie. Slottet var indtil
2. verdenskrig ejet af en gren af den
tyske Siemens-familie, men familien
blev dræbt under krigen under dramatiske hændelser. Slottet med tilhørende jord blev overdraget til den

polske stat efter krigen og blev herefter omdannet til et statskollektiv.
Hovedbygningen blev brugt som
feriehjem for kollektivets børn frem
til 1975, hvor staten overtog den og
renoverede den i forbindelse med en
større konference, som blev afholdt
dér. Herefter lå den ubenyttet hen i
nogle år.
I 1983 overdrog den polske stat bygningen til Amtet og der blev indrettet
et psykiatrisk plejehjem på stedet.
Beboerne kom – og kommer fortsat fra kommuner, som ikke har mulighed
for selv at passe og pleje disse mennesker med et særligt behov.
Her i begyndelsen af 2010 har medarbejderne så selv overtaget driften
og altså privatiseret plejehjemmet
– det betyder øget medarbejderindflydelse og engagement, som kommer
den enkelte beboer til gode. Baggrunden for privatiseringen er ligeledes et
håb om at kunne modtage flere midler
fra private sponsorer og være mindre
afhængige af det offentlige system.
Slottets jord skulle efter sigende
være udlejet til en dansker – denne
oplysning forsøger vi at grave lidt
mere i, da det kunne være sjovt at hil-
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Plejehjemmet ligger ved en idyllisk sø.

se på vedkommende ved et kommende besøg.
Der er i dag plads til 84 beboere, som
bor på 1-2-3 eller 4-mands værelser,
alt efter sygdom, behov for personlig
pleje og evne til at klare sig selv.
Det er den ”tunge ende” af plejekrævende personer, der visiteres til pleje-

Her bliver den
daglige leder af
plejehjemmet
interviewet af
vore udsendte
medarbejdere.
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hjemmet, borgere, som ikke længere
magtes i kommunerne eget regi eller
hjemme hos familien - her får beboeren opmærksomhed og plads til at
være sig selv.
Slottet ligger ude i skoven tæt på en
smuk sø. Pædagogikken, der arbejdes
ud fra, er den enkeltes frie vilje til at

deltage i de aktiviteter, som de forskellige værksteder byder på. Beboerne skal selv holde værelset de bor
på og sætte deres personlige præg på
sengeredningen, udsmykningen og
pyntegenstandene.
Hver enkelt beboer betaler 70 % af
sin pension til forplejningen, hertil
kommer ca. 500 kr. månedlig fra den
visiterende kommune.

Målet for den enkelte beboer er, at
de får en bedre hverdag, både fysisk
og psykisk, og at kontakten til familien fastholdes. Derfor inviteres familierne til at deltage i arrangementerne
på plejehjemmet, så de kan se, at det
ikke er nogen skam at anbringe en af
deres kære på dette sted.
Det er et sådant arrangement, vi er
inviteret til at deltage i til maj 2011.

For de syge er
hjemmet som et
privathospital.
Til måltiderne
er der room
service på
værelserne.

Beboerne har
mulighed for
selv at indrette
deres værelser.
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Vi har læst i avisen...

at der er besøg fra Danmark nogle
dage i begyndelsen af juni.”
Forventningerne var steget i de to
små hjem, som Projekt ØST på en særlig måde har støttet lige siden opstarten af arbejdet i Karlino.
Østersøen
Børnene havde gentagne gange
spurgt forældrene: Hvornår kommer
de? Vi havde ikke på forhånd aftalt tid
og klokkeslæt, så det blev sidste dag,
vi fandt frem til familierne – det er nu
ikke så vanskeligt, de bor begge næsten op i hovedvejen.
Forældrene kunne selvsagt ikke
svare på børnenes spørgsmål, så da
vi troppede op en tidlig morgen, blev
der hurtigt et mindre mylder omkring
de forholdsvis få poser, vi havde med
til uddeling.
Den handicappede dreng i kørestol,
som Ingo Larsen har fået et stort hjerte for, er nu 16 år og voksen i kropsbygningen – det var rigtige mande-
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hænder han er udstyret med, men de
bliver også trænet, når hjulene skal
drejes rundt på kørestolen, for der er
snart ikke mere dæk på dem.
Vi talte bagefter om muligheden at
forære ham én af de elektriske crossere, som er sendt til Polen med en
transport i foråret – det undersøges
nærmere. Det ville give denne unge

mand større mulighed for at komme
ud blandt andre og ikke bare være
derhjemme.
Han er tilkendt en pension, oplyste
moderen, og der er fortsat undervisningspligt, så en lærer kommer hver
dag nogle timer for at undervise ham
– hvad der så skal ske, når undervisningspligten ophører, er ikke afklaret.

Den anden familie bor i et meget faldefærdigt hus og der er 9 børn, far har lidt løsarbejde rundt omkring, men ellers lever de af
socialhjælp og hvad de kan dyrke i haven.
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DDet var helt tydeligt, at de yngste børn
var de mest livlige og spontane – den
ældste dreng var noget mut og på tværs
og forsøgte at spolere de yngre søskendes glæde ved at lege med en kat. Den
blev taget fra dem og smidt ind bag en
dør – men huller var der i døren, så katten kom ud igen.
Morgenmaden var serveret – havregrød på vand og med lidt rosiner lignede
det, men socialhjælp på ca. 1400 kr. om
måneden til 9 børn og 2 voksne rækker
ikke til den morgenmadsbuffet, som vi
lige havde indtaget - hvor er goderne
dog ulige fordelt.
Men vi tror på, at begge familier fik nogle gode øjeblikke ved vort besøg
og lidt opmærksomhed, foruden de få poser med forskelligt indhold, som det
kunne blive til – TAK for, at vi atter måtte komme forbi og hilse på jer – selvom
vi ikke har fælles talesprog, så taler hjertesproget.
De havde læst i avisen, vi var i området, forventningen til, at vi også besøgte
dem, blev indfriet, så alle var glade.
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Så ruller vi igen...
Der er blevet længere mellem vore
transporter til Polen, men det skyldes
udelukkende knaphed på penge til at
betale dem med - det har ikke manglet på ting at fylde de store lastbiler.
Her viser vi nogle glimt fra transporterne den 28. april og 20 maj.
Ikke mindst hospitalsudstyr er tiltrængt og populært i Polen. Vi har
fået senge fra Fåborg Sygehus, fra Slagelse Sygehus og fra Hjælpemiddelcen-

Vor trofaste støtte Kirsten
Weng is still going strong!

tralen i Værebro. Hertil kommer de
mange hjælpemidler til multihandicappede børn, som vi henter på fritidshjemmet Frihjulet i Vallensbæk.
Af medicinsk udstyr kan nævnes to
paller med stomiposer, kateter, poser
m. m. fra et depot i Fredensborg.
Fra Holbæk Vaskeri har vi modtaget to vogne med sygehustøj
Der er også kørestole og rollatorer
af forskellig slags, kontormøbler, bor-

Men yngre kræfter som Dorte
er også med.
11

de, stole m.m., som vil
være velkomne på institutioner, kontorer og
private hjem.
Der afgik også hele
16 paller fødevarer fra
Beauvais i Svinninge,
hvor påfyldningen begyndte, og derefter gik
det ned til Ringsted.

Vi sender en stor, stor TAK til alle disse trofaste institutioner og firmaer - og til de mange
medlemmer udover landet, som har betalt
transporterne med deres pengegaver. TAK!
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Vi har hver gang
et trofast hold af folk,
der klarer læsningen
på et par timer - her
er det Erik og et par
damer fra Frihjulet,
hjemmet for multihandicappede.

Sommerstævne med solskin

Lørdag den 28. august fandt det årlige sommerstævne sted på Hans Tausen Centret i Birkende, hvor vi før har
været samlet ved flere lejligheder.
Der var flot solskin hele dagen, og
det tog vi som et godt varsel for vor
lille forening, hvor vejrudsigten lige i
øjeblikket lyder på mørke skyer.
Der var ca. 25 fremmødte, som fik
en god og positiv dag ud af det.
Linda og Rasmus stod som tidligere
for det praktiske arrangement, de fik
assistance af flere udenbys venner.
Inden mødets begyndelse kunne
man nyde en kop kaffe eller te med en
lækker kage - det blev ikke mindst påskønnet af deltagere, der var kommet
langvejs fra.
Kl. 11 bød vor formand Annemarie
velkommen til såvel gamle som nye
medlemmer og orienterede om forskellige ting. Hun nævnte også Ingos

sygdom og nu overståede operation.
Han havde påbud om at holde sig i ro
og kunne derfor ikke være med, men
Inger overbragte en hilsen til os alle
fra ham og Eva.

Flere medlemmer havde fulgt opfordringen til at indsamle dåsekapsler
og brugte frimærker, de blev samlet
på et bord, som det ses herover.
Nu sang vi Kaj Munks optimistiske
sang om den blå anemones vellykkede kamp for at overleve under barske
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Frokostbuffeten var leveret
af den 81-årige slagter
Helge Vinter i Langeskov.
Sparegrisen modtog en
betaling på 20-30 kr.

vilkår og så var der adgang til en god
dansk frokostbuffet.
Langs væggen stod et bord med gevinster til det efterfølgende lotteri,
de var skænket af firmaerne Nielsen,
Stark, Rema 1000 og Blomsterhandlen
i Fåborg, Broby Malerfirma og Broby
Elværk, Spar i Håstrup og Ostehandlen. Det indbragte 1536 kr., mens der
blev lagt 1800 kr. og 1 kg småmønter i
den opstillede frokostgris.

14

Annelise Eskildsens kvikke barnebarn Simon læste
i bladet om idéen
med at samle 50ører i en sparegris
og fik hende til at
stille den op. Nu
mødte Annelise
med sparegrisen,
der indeholdt 150
5-ører, altså 75 kr.
Stor TAK til jer!

Hurra! Nu har vi sokker til hele vinteren...

Venner
fra Gistrup ved Ålborg
m

Inga og Carl var sikkert de venner, der kom
længst borte fra. Carl fandt for mange år siden vort blad på biblioteket i Ålborg og fik
interesse for sagen. Han havde en bekendt i
Odense og når han besøgte ham en gang om
måneden, medbragte han brugt tøj fra familie
og venner til genbrugsbutikken, hvor han altid fik en kop kaffe i køkkenet. Han var med
på den sidste tur til St. Petersborg i 2006, på
efterårsturen til Polen og har deltaget i mange sommerstævner. Nu er Inga også med på
holdet. Udover støtte til P.Ø. hjælper de også
polske børn i Katowice gennem foreningen
”Polske børn” i Vendsyssel.

Det var nu blevet
tid for generalforsamlingen og her valgtes
Bent Marcussen som
dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og gav med
det samme ordet til formanden.
Bestyrelsens beretning for 2009
og første halvdel af 2010 var omdelt
ved bordene og blev kommenteret.
Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder og 3 arbejdsmøder i forlængelse af formand Tage Hansens
tilbagetræden i oktober 2009.
Der blev afholdt 2 ekstraordinære
generalforsamlinger i 2009. Den første havde focus på, om foreningen
skulle fortsætte eller nedlægges og
det blev besluttet at fortsætte arbejdet med flere bestyrelsesmedlemmer.
Den anden var nødvendig for at få
valgt en ny formand, det blev Annemarie Nielsen. I bestyrelsen var der nu
kun 4 fuldtidsarbejdende personer.
Der forestod
nu et betydeligt
arbejde med at
føre vort medlemskartotek á
jour, da alt for
mange fik bladet sendt uden
kontingent.
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Formandens beretning blev godkendt, I kan få den og regnskabet tilsendt ved henvendelse til Annemarie,
se adressen side 2.
Regnskabet var udarbejdet af vor
nu nedlagte administration og var uddelt. Det udviste
Her skriver Bent nogle oplysninger på ca. 6 linier.

Regnskabet blev godkendt.
Fremtidige aktiviteter - her ønsker vi flere frivillige hænder til sortering og pakning af de indleverede
varer - kontakter til potentielle givere
som genbrugsbutikker, skoler, hospitaler m. v. - frivillige hænder til pakning af lastbiler på Fyn og Sjælland,
det tager ca. 4 timer i hyggeligt lag at
fylde en lastbil med 20-25 tons.
Kontingentet blev foreslået til
Enkeltperson 150,- kr.
Par 200,- kr.
Virksomheder 300,- kr.
Disse satser blev vedtaget.
Vedtægtsændringer - her ændres
§ 1 til: ”Foreningens hjemsted er formandens adresse.” Det blev vedtaget.

Frivillig hjælp til sortering og
pakning af tøj efterlyses!
Randi og Carl Jørgen Madsen
Præstebuen 14, Sønder Åby
(mellem Assens og Middelfart)
Tlf. 64 78 12 54, mobil: 21 23 10 90

Valg til bestyrelsen
5 var på valg, hvoraf Rasmus Pedersen ikke modtog genvalg. 2 suppleanter var på valg, hvoraf Hans Martin
Jensen ikke modtog genvalg.
Indvalgt blev Steffen Hemmingsen,
Eilif Christensen og Linda Pedersen.
Suppleanter: Viggo Duer og Inger
Clausager Nielsen.
Eventuelt. Her udtrykte Carl Christian Lund sin glæde over vort blad,
som han gerne gav videre til andre.
Uffe Nissen motiverede en klapsalve
til vor energiske formand og dermed
sluttede dagen i en positiv stemning,
der lover godt for fremtiden.

På yderfløje suppleanterne Inger Clausager Nielsen og Viggo Duer, mellem dem fra venstre Bitten Hemmingsen, Annemarie Nielsen, Steffen Hemmingsen og Linda Pedersen.
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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
En stille, høstlig brusen
igennem bøgeskoven går,
og som en vinges susen
gør leen skår i skår;
og luftens bølger kløves,
thi storkens unger prøves
højt over bondens gård.
Når vi læser eller synger Chr. Richardts digt, minder det os om en svunden
tid, hvor der blev høstet med le og kornet blev bundet op. Senere blev det
slåmaskiner og selvbindere og så mejetærskere, og så er det jo, at romantikken er væk.
Nu var høst i gamle dage dog ikke romantik for karlene, der svang leen, ej
heller for pigerne, som med krum ryg måtte samle kornet sammen og binde
det i neg. Det var hårdt arbejde. Alligevel er denne august–september tid en
høstens tid, hvor frugten af arbejdet bringes i hus. Det er også tiden, hvor
frugt og bær modnes på træerne, som Richardt nævner i andet vers. Det er
den tid, hvor mennesker samlede forråd til vinterens kulde og barske tider. Vi
er jo bedre stillet i dag, hvor vi kan skaffe os føden, selv i barske vintertider og
har vi ikke mere på lager i Danmark, henter vi det andre steder fra.
Nu er der andre mennesker, som lever under vanskeligere kår end vi gør
og ikke har mulighed for at betale sig fra det, som de ikke selv kan skaffe sig,
hvor de bor. Det er jo også tanken bag Projekt ØST, at vi må hjælpe dem, der
mangler det, som mange af os har i overflod.
I sidste vers skriver Chr. Richardt:
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt blandt dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst.
Naturens orden, at den ene årstid følger den anden, kender vi jo, og i verset siges det med ordet vorden, at det er en del af skabelsens orden. Så er
det blot til tider sådan, at høsten slår fejl på grund af naturens luner.
I Projekt ØST har vi gennem sommertiden oplevet, at der ikke rigtig var
gang i de gaver, som skal være til hjælp for mennesker i Polen, så det har
virket, som om det vil blive en barsk vinter.
Den kan overvindes, hvis det viser sig, at der bliver en høst i løbet af de
kommende måneder, så vi stadig kan hjælpe mennesker i Polen, der jo ikke
har vore gode livsvilkår. Det vil kunne bringe hjertet fred og trøst hos dem,
men også hos os selv, om det sker!
Bent
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ISSN 1395-1394
Inger fra Herlev har ringet og sagt,
at hun havde nogle dukker til Projekt ØST.
Det er foreløbig blevet til to fuldt
påklædte dukker, den ene parat
med kuffert og tæppe til at drage
på langfart.
Den anden dukke tager det mere
roligt - og forsøger at komme sovende videre - ja, der er mange
måder at drage på langfart på..
Nu har Inger og hendes veninde
fået ca. 15 dukker, som de vil klæde
på i løbet af efteråret og vinteren .
Vi håber næste gang at kunne
bringe et par billeder af de to dukketøjs-designere.

DUKKETØJS
Wesolych Swiat
Bozego Narodzenia!
DESIGNERE
Inger sagde, ganske sigende: ”Nogen har lyst til at
strikke bluser og trøjer – ja, endda tæpper – jeg holder mere af at strikke og sy dukketøj, og nu er mine
børnebørn ved at være så store, at de ikke længere
er så interesserede.”
TAK til Jer for jeres store arbejde på tynde og korte
pinde – strikketøjet skal vendes nogle gange under
fabrikationen.
STOR TAK til ALLE, som på den ene eller anden
måde bidrager med at berige vore modtagere med
ting, som netop du har brugt tid, kræfter og penge på
at fremstille – det varmer både her og dér.
Markedet og børneflokkene er store, så fat mod og
bare fortsæt med arbejdet!

