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Vor fomand har været på
ferie i Armenien for at aflevere legetøj og dukker
på en kostskole og et optræningscenter for handicappede børn. Børnene
har kun få ejendele, så
det blev en glædelig oplevelse for begge parter.
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.

Formand
Annemarie Nielsen,
Baunebakkevej 145
2650 Hvidovre, tlf. 3675 7423
e-mail: ansoni@private.dk
Bedst kl. 17-19 eller i en mail.

Næstformand
Bitten Hemmingsen
Roskildevej 130, 4100 Ringsted
PØ’s tlf. nr. 2018 6924

Kasserer
Steffen Hemmingsen
Roskildevej 130, 4100 Ringsted
Tlf. 5761 4996
Eilif Christensen
Tjærebyvej 76, 4220 Korsør
Tlf. 5838 2823
Linda Pedersen, Engvej 2,
5550 Langeskov, tlf. 6538 3569

Suppleanter

Økonomi / medlemsregistrering

Elvin Hougaard, Ringsted
Adresse: Baunebakkevej 145, 2650 Hvidovre
Giro 0086010 Reg.nr. 3224 konto 0086010
CVR 1770 9437

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.

Viggo Duer
Inger Clausager Nielsen

Indsamlingskoordinatorer
Øst for Storebælt:
Steffen og Bitten
__________________________

Revision

Revisionsgruppen,
Vestergade 165, Svendborg

		

Artikler og annoncer til bladet
Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19
5270 Odense N, tlf. 6596 8899
e-mail: uffe@nissen.mail.dk
Annoncer, artikler og billeder skal indleveres
senest den 10. i måneden før udgivelsen.

Hjemmeside på Internet: www.projekt-oest.dk
Tryk: one2one, Odense.
Eftertryk af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse.
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________________

Nye tider

              
Efterårsfarverne er dominerende på træerne, bladene er ved at falde og
minder os om, at nye tider er på vej – efteråret.
I Projekt ØST går vi også mod nye tider – håber ikke, at det er ”efterårsfarverne” som vil dominere billedet fremover.
Vort administrationskontor i Odense har opsagt aftalen med virkning fra
1.11.10 – det betyder, at vi har fået en ny mand Elvin Hougård til at hjælpe os
med den økonomiske administration.
De andre funktioner, som blev varetaget fra kontoret i Odense, er nu flyttet,
dels til formanden og dels til næstformanden og kassereren.
Det betyder, at formanden har fået en ”træffe-bedst-tid”, så du må ikke blive
forundret, hvis telefonen ikke bliver taget i dette tidsrum – prøv igen senere
eller i weekenden. Send gerne en mail, så svares der hurtigst muligt.
Bitten vil være lettere at træffe i dagtimerne, hun er hjemmeløbende og god
til at tage telefonen ind imellem alle sine gøremål i sin superaktive hverdag.
Der er sendt et par transporter til Polen siden sidste blad, vi har mange flere
gode ting at sende, men lige nu er det småt med den økonomiske beholdning
til at sende disse gode varer til dem, der har mere brug for tingene end os.
2010 går på hæld og mange vil gerne benytte det skattefradrag jfr. ligningsloven § 8 a, som er muligt for gaver givet til Projekt ØST. I år er det muligt at
trække 14.500,- kr. fra på selvangivelsen ud over de første 500,- kr. indbetalt i
gave.
Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, anbefaler vi, at du indbetaler den
gave, som du ønsker at give før jul, det letter arbejdet med indberetningen til
januar 2011. TAK for enhver gave, lille som stor – alle størrelser kan bruges og
vil på en eller anden måde skabe glæde hos andre.
Juletiden nærmer sig og mange tænker i gaveforslag – nogle har ingen problemer med at finde noget, for andre er det straks mere vanskeligt, for ”hvad
skal jeg dog give til han/hende, som har alt i forvejen?”  Det vil måske være en
idé at give et gavekontingent for 2011, så modtageren bliver beriget med vort
blad og oplysninger om vort arbejde igennem 2011.
Du er måske én af dem, som fik en sådan gave sidste år – så skal du huske,
at 2011-kontingentet skal du betale selv, hvis du fortsat ønsker at holde dig
informeret om, hvad der sker i Projekt ØST.
Medlemmer kan vi aldrig få for mange af – TAK til alle jer, som trofast år efter år har fulgt med i arbejdet og velkommen til jer, som er kommet til gennem
det sidste års tid – håber du har lyst til fortsat at støtte Projekt ØST på netop
den måde, som det er muligt for dig.
Med ønsket om en rigtig god advents- og juletid sendes de bedste ønsker for
årets sidste måneder fra Bestyrelsen.
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På ferietur til Arkens land

Annemarie var på feriebesøg i Armenien i september d.å. og
har disse oplevelser at dele med dig som læser af bladet.
Projekt ØST har ikke noget arbejde i Armenien, ej heller planer
om at etablere noget – dertil er afstanden for lang til transporter af
nødhjælp. Hvad folket i Armenien har brug for, er viden om hvordan
de kan gøre tingene – oplæring og superversion – det er der andre
organisationer, som er rigtig gode til, også danske - TAK for det.
Armenien er kendt allerede fra Noa’s tid, da Arken ifølge beretningen i 1. Mosebog strandede på Ararats bjerg. Dette bjerg ligger på den
tyrkiske side af grænsen, men er synligt mange steder fra.
Med den evige sne på toppen var det let at få øje på bjergtoppen
om morgenen, hvis vejret var klart – senere på dagen blev varmedisen fremherskende og bjergtoppen sløret.
Vi besøgte flere forskellige kirker, som havde fungeret som forsvarsværker og den sociale del af rejsen var besøg, dels på et diagnosticerings/optræningscenter for hjemmeboende børn med et handicap samt en kombineret dag/kostskole til 80 børn.
Der blev lagt et stort udrednings- og optræningsengagement fra
personalets side på centrene, de havde faglig baggrund som ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger og sygeplejersker - flot arbejde.
Det er så meningen, at træningen af barnet skal fortsætte i hjemmet indtil næste besøg på centrene, men desværre er det ikke alle
forældre eller andre pårørende som ældre søskende og/eller bedstemor, der tager sig lige god tid til at hjemmetræne. Det forsinker barnets udvikling, men det var fortrinsvis glade børn vi mødte – glade
for den ekstra opmærksomhed, der blev vist dem for en kort stund.
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Der er succeshistorier – heldigvis –
handicappede børn har fået et bedre
liv end de ellers var henvist til, og den
første specialskole er etableret.
Denne skole fungerer dels som almindelig dagskole, men også som en
kostskole for ca. 40 elever, der bor
så langt væk, at de ikke kan komme
frem og tilbage hver dag, men kun er
hjemme i weekenden.
Disse børn havde ikke mange personlige ejendele – intet sengebord var
der og sengelinned manglede også på
flere senge – to sæt tøj, det ene var i
brug og det andet til vask.
Til dette skolehjem havde vi medbragt en del bamser og dukker med
skiftetøj til fornøjelse i den sparsomme fritid, som børnene havde – det
var dukker og andet legetøj, som var
doneret til Projekt ØST for at glæde
mange børn – og jeg er overbevist
om, at de spreder megen glæde, hvor
de er havnet. TAK for dit bidrag!

Som i så mange børnehjem i denne
del af verden opvejes manglen på materielle goder af personalets kærlige
og tålmodige omsorg for børnene.

Sovesalens senge var meget enkle og
tæpperne tynde her i sommervarmen.
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Der er ingen tvivl om at
den undervisning, disse
handicappede børn får
på centret, styrker deres
selvværd og giver dem et
større mod på livet.

Armenien er et meget gammelt
land, men det har ikke nogen lang
historie som selvstændig nation
- den nuværende stats historie
går kun tilbage til 1991, da landet
løsrev sig fra Sovjetunionen.
Folket: 93,3 % armenere,
2,6 % azerier, 2,3 % russere,
1,7 % kurdere.
Befolkningstal: 3,8 mio.
Areal: 29.800 km2
Befolkningstæthed: 127,5 / km2
Befolkning: 3,8 mio.
Hovedstad: Yerevan (Jerevan)
Religion: Flertallet bekender sig
til den armenske kirkes ortodokse
kristendom.
Sprog: Det officielle sprog er
armensk. Desuden tales russisk,
azeri og kurdisk. De fleste unge
kan engelsk eller fransk, nogle af
den ældre generation kan tysk.
Indkomst mænd: 6.150 US $
Indkomst kvinder: 3.893 US $
Bruttonationalprodukt: 4,9 mia.$
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Børnene trænes
på mange forskellige måder, her er det
mimori, der spilles
- godt til hukommelsestræning. Det
ledes af den armenske lærer og Ulla fra
Danmark.
Drengene forsøger virkelig at koncentrere sig, men
det kan være lidt
vanskeligt med den
blinkende blitz og
lysten til bagefter at
se sig selv i de digitale kameraer!
Efter at vi havde fået rundvisning på skolen m.h.t. rammerne for skolebørnene - både
dag- og døgneleverne - og indblik i de udfordringer, der ligger for ledelse og lærerne på
stedet, tog vi afsked med et ”på gensyn!”. Det er næsten ikke til at sige ”farvel” i sådan
en situation - vi vil så gerne hjælpe med de muligheder vi har - og derfor også gerne
komme tilbage for at se og opleve, at der kan gøres en forskel.

Det er den armenske guide, en af lærerne - hun var også datter af lederen af skolen til
højre - som svarer på de sidste spørgsmål, inden vi drog videre med mange forskellige
indtryk og lidt beklemt hjerte - for ”hvordan hjæper jeg bedst på dette sted?”
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Dette billede er taget ud gennem bussens vindue - et typisk hus i en af de landsbyer vi
kom igennem. På markerne bag ved husene dyrkes hovedbestanddelen i deres kost:
Hvidkål - antallet af disse marker kan ikke gøres op i tal, for det er rigtig mange.

Dukker på tur
Projekt ØST modtager fra tid til anden dukker med en flot garderobe, klar til at få nye
ejere og det er vi meget glade for. TAK til de flittige damer, som har tålmodigheden til at
lave tøjet til dukkerne i forskellige størrelser. Denne gruppe dukker og bamser kom ud
på en længere flyvetur, da de fulgte med Annemarie i bagagen til Armenien – her fik de
allesammen nye ”mødre” og spredte glæde hos de handicappede børn på kostskolen.
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Opskrift på bamse
Størrelsen på bamsen afhænger af garntykkelsen. Strikningen skal være god og
fast.
Hele bamsen stikkes i retstrikning.
Strik hoved, krop og ben i ét stykke. Strik
derefter armene for sig.
Fyld: ”Ikke brandbart” polyestervat eller
skumgummifyld.
Hoved:
Slå 3 m op og strik 1 p r. Tag 1 m ud i beg.
Af alle p. til der er 60 m på p. Strik 2 p. r.
Strik 2 r sm i beg af hver p til der er 48 m
på p. Sæt et mærke.
Krop:
Strik 50 p = 25 riller lige op. Strik 1 p,
hvor første m. lukkes af. Strik endnu 1 p,
hvor første m. lukkes af, strik 22 m som
sættes på en tråd, luk 2 m af strik p. ud.
Ben:
Strik 34 p = 17 riller over de 22 m. Strik 1
p. hvor m. strikkes sammen 2 og 2. Bryd
garnet og træk det igennem maskerne.
Strik det andet ben magen til over de 22
m fra tråden.
Arme:
Slå 20 m op og strik 30 p = 15 riller. Strik

1 p hvor m strikkes sammen 2 og 2, bryd
garnet og træk det gennem maskerne.
Strik det 2. ærme magen til.
Montering:
Bamsen sys sammen fra retsiden med
usynlige sting på arbs. Rets.
Læg hele bamsen fladt på bordet som på
tegning 1. Bøj hovedets spidser ind mod
midten og sy sammen fra spidsen (= snuden). Se tegning 2.
Ører og snude:
Ri på tværs i de 2 hjørner, rynk sammen
og hæft godt. Fyld hovedet. Sæt øjne på
og ri en cirkel med en diameter på ca. 6
½ cm så usynligt som muligt og træk den
sammen, så den kommer til at ligne en
bamsesnude, bind knude og træk trådene
ind på vrangen. Kom ekstra fyld i snuden.
Brodér snuden som på tegning 2. Ri en
tråd om halsen ved mærket; men lad den
hænge.
Sy benene sammen og fyld dem.
Fyld til sidst kroppen og sy den sammen.
Sy armene sammen og fyld dem. Sy dem
på bamsen.
Træk nu halsens tråd passende sammen,
bind knude og træk enderne ind på vrangen. Bind en sløjfe om halsen på Bamsen.
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Postkassen
BREVE FRA LÆSERNE
Fra Jonna, der støtter ”Nourish the
Children in Malawi” har vi modtaget
22 strikkede bamser, der nu er sendt
til Polen for at glæde børnene der. De
var tiltænkt børn i Malawi, men det
har ikke været muligt at få dem dertil,
derfor får vore kontakter i Polen nu
glæde af dem. TAK for bamserne!
Fra Rita i Ullerslev på Fyn har vi
modtaget strikkeopskrift på en blød
og lækker Bamse, så har du tid, lyst
og lejlighed til at lave et par bamser af
dine garnrester, vil børn i Polen helt
sikkert blive glad for en sådan. TAK
for opskriften på side 9.
Vi vil gerne takke
Projekt ØST for
den fine opmærksomhed ved vort
guldbryllup den
3. september.
Venlig hilsen
Birte og Mogens Jørgensen
Ingrids Alle 43, Odense SV.

Nye kontingentsatser

I dette nummer finder du årets sidste girokupon, som kan benyttes til at
betale kontingent for 2010, hvis du
ikke allerede har gjort det. Husk de
nye satser:
Enkeltpersoner kr. 150.Par kr. 200.Virksomheder kr. 300.-
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Børge fra Sorø var med til at pakke
en stor lastbil medio september – her
er hans oplevelser fra denne dag, som
bød på ”lidt af hvert” vejr. Læs hans
beretning på næste side. TAK for dit
indlæg!
Har du selv kommentarer, oplevelser eller andet, som du tror kan være
til fornøjelse at læse for andre? Send
indlægget til Annemarie – mailadresse
og postadresse findes side 2.
Vi glæder os til at
høre fra dig!

Lager tømmes for vinteren

Lageret i Sdr. Åby på Vestfyn tømmes indenfor kort tid for vinteren
– det betyder, at der ikke kan indleveres tøj og andre varer, som skadedyr kunne have en vis interesse i at
benytte i den kolde tid, som vi går i
møde.
Er du indehaver af gode varer, som
kan bruges andre steder, er du meget velkommen til selv at arrangere
transport til Ringsted,
Desværre kan vi ikke tilbyde afhentning af ting vest for Storebælt.
Ved henvendelser øst for Storebælt,
kontakt venligst Bitten for yderligere
oplysninger.
Har nogen af jer vest for Storebælt
mulighed for at åbne et mindre lager i
en garage eller lignende, hører vi meget gerne fra jer!

Til læsning i Ringsted

Onsdag den15. september var jeg
i Ringsted med til at læsse varer til
Polen. Som nyt medlem var det første gang jeg så, hvordan det foregik,
og jeg kan kun sige, at jeg var meget
imponeret.
Vi var Bitten og Steffen, Annemarie,
Taha og 3 af hans venner, og der var
mildest talt nok at lave. Bortset fra en
kraftig tordenbyge var vi i sving fra kl.
8.00 til kl. 12.00. Humøret var højt og
der var en dejlig rar stemning.
Jeg blev imponeret over det meget
store arbejde, der var lagt i at samle
og sortere de store mængder af varer. Bitten og Steffens garage var der
stopfuld, men da det hele var læsset
på den store polske lastbil, fyldte det
bare en smule bagerst i ladet.
Ingen tvivl om, at det var fagfolk,
der læssede. To andre depoter blev
også tømte og så var der ikke plads til
mere på vognen, da den også skulle

til Svinninge og hente 18 paller konserves. Til sidst skulle den med færgen fra Gedser kl. 16.00, så chaufføren havde travlt.
Jeg havde ikke drømt om, at der var
så mange ting – der var simpelthen
alt, lige fra store mængder af bamser
til tungt hospitalsinventar.
Min personlige mening er, at næste
gang bør vi invitere Ugeavisen med,
så vi kan få en lille artikel i bladet.
Ikke fordi jeg synes vi mangler varer,
men jeg har endnu ikke truffet nogen,
der kender Projekt ØST. Jeg opdagede
det ved en tilfældighed, fordi jeg har
Steffen som mekaniker. Det kunne jo
være vi fik flere kontakter og dermed
flere hjælpere til det praktiske.
Desuden synes jeg da også, at de
folk, der arbejder med tingene dagligt,
fortjener at blive lidt mere kendte.
Børge Rasmussen
Sorø
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Forårsturen til Polen
Der arbejdes fortsat med at arrangere en forårstur til Polen - vor chauffør Leif Hansen vil gerne
køre igen. Dato for afrejse og hjemkomst er endnu ikke fastlagt, men det bliver enten i slutningen
af maj eller midten af juni 2011.
Mere information i næste nr.

Ønskeseddel fra Polen

16

Tadeusz fra organisationen Jas i Malgosia, Manovo, har to
store ønsker:
Der skal bruges nogle rigtig store gryder, som man bruger i
institutions- og restaurantkøkkener til de forskellige institutioner, som han har kontakt med.
Kender du et sted, som er ved at lukke, eller bare skal have
skiftet deres køkkentøj ud, hører vi meget gerne fra dig.
Se kontaktnr. og adresser på side 2.
Desuden har han brug for en god terrængående bil, 4-7 år gl.
gerne Suzuki, Nissan, Mitsubishi eller Isuzu - en driftssikker
bil, som skal bruges til at køre handicappede børn fra steder,
hvor man ikke kan komme til i en minibus - steder, som ligger langt ude i skoven og kræver en 4-hjuls trækker.
Har du kendskab til en sådan bil, der kan erhverves for et rimeligt beløb og sendes til Polen til hjælp i arbejdet dér, hører
vi ligeledes meget gerne fra dig.

EtEEEEEEt
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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 14.500 kr. for 2010. Dette maksimumsbeløb
reguleres hvert år. Der er større fradragsmulighed ved bindende aftale over mindst 10 år.

Projekt ØST er fradragsberettiget!
m
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Kontingent:

Enkeltperson 150.- Ægtepar 200.- Firmaer, foreninger 300.-

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
Det er så mørkt omkring Advent,
med kulde og savn og krig.
Man drømmer om fred og om venskab,
alligevel høres der skrig.
Det er så mørkt omkring Advent.
Vi tænder et lys og ber:
Forbarm dig, vor Gud over jorden
og hele den nød du ser.
Adventstiden er på vore breddegrader en mørk og kold tid, men samtidig
er det en forventningens og forberedelses tid til jul, hvor butikkernes udstillinger stråler af lys og et utroligt vareudbud, ligesom gaderne stråler af ekstra
lys, så når vi kommer til tiden efter jul, hvor mange af lysene slukkes, så føles
mørket dobbelt mørkt. Denne følelse af dobbelt mørke, kunne jo være fordi
vi i forventningen til jul har glemt , at der er andre steder i verden, hvor kulde
og savn og krig er den barske virkelighed, som Magareta Melin beskriver det
i 1. vers.
Adventstiden er også forventningens tid, ordet Advent betyder komme, og
i kirken er det jo Jesu komme, vi tænker på, og det falder jo sammen med forventningerne til jul.
Så bliver spørgsmålet, om vi bruger Adventstidens travlhed til at glemme
den nød, som første vers beskriver, eller at vi, når vi tænder lys i mørket, tænker på den verden, som vi også er en del af og sender en bøn til Gud om hans
forbarmelse over nøden i verden.
Gør vi det, skal vi måske se, at vi har et ansvar for den verden, hvor vi lever. Som borgere i en del af verden, hvor der trods finanskrise er overflod, og
hvor økonomien skal reddes ved merforbrug, måske skal opleve, at vor bøn til
Gud også får os til at overveje, om vi ikke er Guds medarbejdere i at afhjælpe
verdens nød. Det er jo noget af baggrunden for organisationer som Projekt
ØST og andre humanitære organisationer.
I sidste vers siger Magareta Melin.

Vi venter Kristus i Advent.
Du kommer til jorden ned.
Vi beder dig, tag vore hænder
og fyld dem med arbejd for fred.
Advent og jul taler om ham, der kom til jord og forkyndte, at Gud er kærlighed, og det lys han tændte i verden, var jo netop, at den kærlighed Gud har til
sin verden, vil han, at vi skal leve i overfor hinanden. Ikke blot i de nære forhold,
men til vor næste, som altid er det menneske i verden som har behov for hjælp.
Dermed fyldes vore hænder med arbejde for fred.
På den baggrund kan vi ønske hinanden en GLÆDELIG JUL!
Bent
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Vi ønsker alle vore leverandører,
støtter, medarbejdere og venner
samt deres familier

Glædelig jul
Godt nytår!
og

