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Disse herlige unger er til julefest på fritidshjemmet i Daszevo - læs mere inde i
bladet om julens begivenheder i Karlino kommune og om byggeriet i Manowo,
hvor et gammelt værksted blev til et nyt dagcenter.

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
admin@projekt-oest.dk 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 2010 har vi sendt 10 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

DM Revision
Ulstrupvej 10, 4682 Tureby

		

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

__________________________________________________________________________________________________

TAK for ALT i det gamle år…

Det er en sang, du måske også har sunget med på her omkring årsskiftet og ja, der er rig grund til at sige ”TAK for ALT i det gamle år!” fra Projekt ØST’s
side.
TAK fordi netop du stod fast i kampen for at få Projekt ØST tilbage på skinnerne igen – det ser ud til, at vi er kommet godt ud af 2010, endda med et lille
overskud. Det troede vi ikke på for 5 måneder siden. TAK, fordi netop du har
været med til på din specielle måde at gøre det muligt at komme positivt ind
i 2011!
Ordene fra sidste nytårsnr.: ”Bevar troen og forsæt! Giv aldrig op! Det kan
gøres! Vi skal bare finde mange forskellige tilgange – ikke kun én!” er vi blevet
mindet om mange gange gennem 2010 – gode ord af Arnold Schwarzenegger.
Vi modtog mange varer fra forskellige donatorer – sidst, men ikke mindst,
fik vi over 22 tons fødevarer af forskellig art til fordeling i Pommern. TAK til
Beauvais for denne store, store gave og til Robby, som var formidleren – læs
mere om det på side 9 og på midtersiderne om udfordringerne ved afsendelsen af transporten 9. december.
Lageret på Fyn blev tømt for vinteren den 19. november – det er der en artikel om på side 12 . TAK til Randi og Carl Jørgen for husly henover sommeren og
TAK til de mange hænder, som gjorde det muligt at få en lastbil fyldt og sendt af
sted til Karlino i Polen. Med i denne sending var en del godt legetøj af forskellig
art til fordeling i SOS-børnebyen.
I alt blev det til 10 transporter i 2010 – TAK for varer, hjælpende hænder til
fremstilling, sortering og pakning og TAK for din økonomiske indsats, som har
gjort det muligt at sende så mange transporter af sted. Vi har mere på lager,
men snesituationen både her og i Polen kan skabe vanskeligheder med at få
pakket her og få afleveret dér, og det er i skrivende stund usikkert, om det blev
muligt mellem jul og nytår at sende en sidste fyldt lastbil fra depotet i Ringsted
– varerne er der.
Det nye år bringer på udfordringer som vedligeholdelse af medlemskartoteket – flere medlemmer er yderst velkomne - kan du bruge nogle blade til uddeling, sender vi gerne ekstra til dig og håber så på, at der er flere, som gerne
vil være med i denne formidlertjeneste.
En anden udfordring er vores sommertur i uge 25 - vi håber, at rigtig mange
har lyst til at være med på denne venskabstur og på den måde støtte op om
fællesskabet mellem giver og modtager. Læs mere side 14. Udførligt program
kommer i næste nummer.
Rigtigt godt nytår til alle! Vi glæder os til at arbejde sammen med dig på den
måde, du har mulighed for det i 2011.
P. b. v. Annemarie Nielsen
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Karlino holdt jul for børnene
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Travlhed i Julemandens værksted
I ugerne før den
store uddeling
af julehjælp
havde alle damer
i socialforvaltningen travlt med at
sortere og pakke
de mange kasser til familierne
med mange børn.
Heraf udgjorde
transporterne fra
Projekt ØST en
pæn del.

Den 6. december
besøgte socialforvaltningens
medarbejdere,
forklædte som
julemænd og
juledamer, de
mange familier,
der trængte til en
håndsrækning.
Her delte de pakker ud til børn
og voksne og de
vakte alle steder
stor glæde.

5

Dette takkebrev fra
borgmester Waldemar
Misko lyder på dansk:

Kære Damer og Herrer!
På vegne af beboere i
Karlino kommune og på
mine egne vegne vil jeg
gerne takke hjerteligt
for Deres støtte og endnu
en transport af gaver,
som gennem kommunens
Center for Socialhjælp
har fundet vej til vore
fattigste beboere.
Pave Johannes Paul II
sagde engang: ”Et menneske er ikke stort på
grund af det, som han/
hun ejer eller hvem han/
hun er, men på grund af
det, som han/hun deler
med andre.”
Endnu en gang hjertelig tak til Dem og alle
bidragsydere og donorer.
Med venlig hilsen
Waldemar Miśko
Borgmester
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Desuden har vi holdt
julefester i fritidshjemmene i de små landsbyer i vor kommune, hvor
pakkerne indeholdt en
hel del gaver fra Projekt ØST.
Den største julefest
blev afholdt på kulturhuset i Karlino den 15.
december med leg og
mange mange konkurrencer for børnene.
Alle børnene fik præmier, som også var
sammensat af ting fra
Danmark.

Nyt dagcenter i Manowo
Kære Venner!
Den 20. oktober 2010 påbegyndte
vi byggearbejdet på vort kommende
dagcenter. Det gamle værksted ombygges til 3 rum: Spise- og TV-stue,
computer- og kunstværksted samt
gymnastiksal. Desuden et stort køkken, en spisestue samt et lille kontor.
Selvhjælpscentret Pegaz (Pegasus)
er til 15 personer med psykiske forstyrrelser. De bliver tilbudt aktiviteter
som madlavning, kunst, udsmykning,
gartneri og blomsterdekoration samt
fysiske aktiviteter i gymnastiksalen.
Formålet er, at beboerne lærer at
fungere selvstændigt i dagligdagen
og at deres kompetencer bliver vedligeholdt og videreudviklet.

De lærer bl. a. at lave
mad, at sørge for deres
personlige hygiejne, at
bruge en computer osv.
Selvfølgelig vil aktiviteterne være tilpasset efter, hvad den enkelte
patient er i stand til at
klare.
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Arbejdet er i fuld gang. Vi sender
her billeder fra 9. november og 9. december. Byggeholdet arbejder stærkt,
og de har ikke ret meget tid, fordi
centrets første aktiviteter skal i gang
allerede 22. december. Vi har heller
ingen tid at spilde – vi render rundt
i butikkerne og køber alt det udstyr
og forskellige ting, som skal bruges
på centret.

Det nye dagcenter er allerede taget i brug,
her hygger 3 klienter sig i dagligstuen.
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Takket være jeres hjælp og støtte
har vi allerede samlet en del af det i
løbet af det sidste år, bl. a. materialer
til gruppeterapi, sofaer og lænestole,
køkken- og kontorudstyr.
Arbejdsholdet har lovet, at de bliver helt færdige 10. januar, og så sender vi nye billeder.
Mange tak for transporten! Det var
en stor overraskelse for alle dem, vi
hjælper. Alle fødevarer vil blive delt
ud inden Jul.
I kan være sikre på, at mange varme tanker vil blive sendt til Danmark
herfra.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig,
fredfyldt og menneskevarm jul samt al
fremgang og lykke i det nye år!
Tadeusz Kupczyk
Jaś i Małgosia Fonden

Glæden ved at glæde andre

Denne sætning blev udtalt
torsdag den 9. december af
en person fra et stort københavnerfirma, der havde arrangeret en julemiddag for
over 100 hjemløse mennesker - han blev spurgt hvorfor firmaet gav gratis julemiddag til så mange.
Glæden ved at glæde andre kom samme dag til udtryk, da Robby fra Beauvais i
Svinninge nord for Roskilde
var formidler af en mega-julegave til vor polske venner
– det blev til 43 paller med
i alt 22.365 tons forskellige
fødevarer både til børn og
voksne.
En stor, stor TAK!
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Tømning af lageret i Sdr. Åby

Fredag den 19. november skulle
der komme en vognmand fra Polen,
men han kom allerede torsdag aften,
så vi kunne begynde tidligt næste dag
med at læsse lastbilen.
Der var mange kasser med tøj, især
var der meget godt børne- og legetøj.
Der var også skoleborde og stole i
forskellig størrelse og tavler. Desuden
kørestole, møbler og mange tæpper.
Kurt og Bitten kom i hver deres lastbil med forskellige ting. Vi var været
meget spændte på den
dag lageret skulle tømmes, men det gik meget
fint. Vi blev mange, efterhånden som vi nåede op ad formiddagen,
nogle var kørt i stykker
på motorvejen, andre
kunne ikke lige finde
vejen. Men humøret var
højt, og der blev spist
boller og drukket kaffe i
de korte pauser.
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Denne transport skal til Karlino,
blandt andet til SOS børnebyen, som
vi besøgte i 2008. Vi vidste ikke rigtig
hvad vi gik ind til, da vi tilbød Projekt
ØST vores lade som lager. Der kom
mange kasser med tøj og legetøj, som
skulle sorteres, men heldigvis kom
nogle fra bestyrelsen og hjalp.
Der var 80 kasser fra Tommerup Efterskole med helt nyt børne- og voksentøj. Der er kommet flere trailere
fra dødsboer, andre har samlet ting

Der var fart over feltet, for at den
polske vogn kunne komme afsted.

ind hos venner og naboer og atter
andre har strikket tæpper, sokker og
syet børnetøj.
Der er mange mennesker, som gør
en stor indsats for at hjælpe mennesker i nød, det er rigtig dejligt at se.

Hvis Projekt ØST ikke finder et andet sted til lageret, vil vi gerne stille
laden til rådighed til foråret.
Så vil vi slutte med at ønske et godt
nytår til alle i Projekt ØST!
Hilsen Randi og Carl Jørgen

F. v. Randi, Carl Jørgen, Rita, Kurt, Bitten, nabo, Elif, Ritas bekendt, Erik, Rasmus og Viggo.
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Sommerturen til Polen
Projekt ØST er inviteret til sommerfest den 24. juni 2011
på plejehjemmet i Cetun nær Kozalin.
Vi arbejder på at få lavet et spændende program
med afgang fra Danmark tirsdag den 21. juni og
hjemkomst søndag 26. juni –
en 6-dagestur til ca. 4000 kr. for medlemmer
og 4500 kr. for ikke-medlemmer.
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For at afkorte turen lidt vil vi denne
gang forsøge at starte i Jylland, køre
over Fyn og via Ringsted til Gedser
for at sejle til Tyskland og køre videre
til Polen – det gør køreturen noget
kortere og mere afvekslende.
Vor chauffør Leif fra tidligere ture
har sagt ja til at køre og Monika, vor
trofaste tolk, vil ligeledes være med
os på turen.
Hvis du allerede nu véd, at du gerne
vil med, kan du give dit tilsagn til bestyrelsen, så vi kan finde ud af, hvor
stor en gruppe, der kan samles.

Vi kører i en 50-personers bus, da
det er lige så dyrt som en mindre bus,
og så kan vi have flere ting med, hvis
bussen ikke bliver fyldt op
Der vil blive lagt vægt på at besøge
nogle af de steder, hvor Projekt ØST
har fået lov at være med til at gøre en
forskel – om vi når alle vore kontakter, er et spørgsmål, men vi forsøger
efter bedste evne at lægge et varieret
program med oplevelser af forskellig
art.
Endeligt program og pris i martsnr. af bladet.

Her er en
rejse, du
ikke kan
købe
andre
steder!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

TILMELDING
Navn __________________________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________________

Kontakt: Tlf.nr. ________________________ e-mail _____________________________________
Ønsker enkeltværelse____________ dobbeltværelse _____________
Medlem af Projekt ØST ja______ nej_______

Sendes til Annemarie Nielsen, Baunebakkevej 145, 2650 Hvidovre
mail: ansoni@private.dk eller
admin@projekt-oest.dk mrkt: Sommertur 2011.
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Lidt om økonomien,
medlemskab og gaver
Så kom vi ind i et nyt år og vi glæder os over, at
det umiddelbart ser ud som om Projekt ØST kom
ud af 2010 med et lille overskud – mere om det i
næste blad, når de endelige tal bedre kendes.
Men her skal lyde en STOR TAK til hver og én af jer, der har været med til
at bidrage på en eller anden måde for at få økonomien til at hænge sammen
– TAK for ethvert stort som lille bidrag – intet er for småt.
Vi vil minde om, at der IKKE automatisk udsendes årsopgørelse til hver enkelt af alle vore medlemmer – denne udgift har vi valgt at spare væk. Ønsker du
at få en dokumentation fra kassereren på, hvad du har indbetalt i 2010, er du
velkommen til at kontakte af en os på kontaktadresserne side 2, så vil en sådan
skrivelse blive sendt til dig.
Ønsker du, at dit bidrag for 2010 skal indberettes til SKAT, er det nødvendigt,
at du oplyser dit CPR -nr. inden 15. januar 2011 – nogle af Jer har allerede afleveret oplysningerne, som vi har gemt dem fra sidste år – TAK for det.
Indberetningen skal fra vor side ske til SKAT senest den 20. januar 2011.
Kontingent
Enkeltperson 150 kr.
Par
200 kr.
Virksomhed 300 kr.
HUSK at forny dit medlemskab hurtigst muligt. Er du nyt medlem indmeldt
efter 1. september 2010, vil dit medlemskab gælde for hele 2011. Alle andre
medlemmer skal forny det!
Ved enhver indbetalt gave bliver det undersøgt, om du er medlem eller ej.
Er det ikke tilfældet, vil de første 150 kr. blive registreret som kontingent til
Projekt ØST.
Betalingsmåder
Vi har fået spørgsmål om, hvor vidt vi er tilmeldt PBS – det er ikke tilfældet,
da det er forbundet med omkostninger at være medlem dér, så det har vi foreløbigt valgt fra.
Der er et girokort her i bladet, som kan bruges – men det er spørgsmål, hvor
længe vi vil bruge plads på girokort, da langt de fleste af jer har mulighed for
enten at bruge Netbank eller aftale med din lokale bank om overførsler.
Bruger du Netbank, skal du være opmærksom på vort kontonr. på side 2
– disse oplysninger bruges på linien bankoverførsler. Der er en anden linje,
som hedder indbetalingskort – her bruges girokort-oplysningerne.
Det vil i nærmeste fremtid blive undersøgt, hvor mange der har behov for
girokort, disse vil kunne fremsendes ved specielt ønske.
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår!
P. b. v. Annemarie Nielsen
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2011

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
Baunebakkevej 145
2650 Hvidovre

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
Baunebakkevej 145
2650 Hvidovre

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 15.000 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
I sne står urt og busk i skjul;
der er så koldt derude;
Dog synger en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! Giv tid! den nynner glad
og ryster de små vinger,
giv tid! Og hver en kvist får blad;
giv tid! - hver blomst udspringer.
Slutningen af 2010 blev en kold og barsk tid, hvor vinteren holdt
landet i, om ikke et jerngreb, så et isgreb. Færdsel på vejene var besværlig og når vi gik udenfor, frøs vi, og megen sne skulle flyttes. Vi
kan jo undre os, når vi samtidig får at vide, at temperaturen er stigende
på grund af CO2 udslip fra vort overforbrugssamfund. Men det havde
meteorologerne en forklaring på.
Ved klimakonferencen i Mexico kunne man ikke komme ret meget
længere end i København sidste år, for de rige lande er ikke parate til
at betale for at redde de udsatte steder på kloden. Det kan betyde, at
mange mennesker mister hus og hjem, hvis vandet får lov at stige, ja
mange vil miste liver for mennesker har jo svært ved at forlade steder,
hvor de bor.
Nu er der jo også en tone af optimisme i Ingemanns sang, som allerede begynder i 2. vers, men den bliver stærkere i de næste.
Giv tid! Og livets træ bli’r grønt,
må frosten det end kue;
giv tid! Og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid, og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer;
giv tid, og bi på Herrens stund,
hans skønhedsrige kommer!

Vi kan jo håbe på, at vi som mennesker tøer op overfor de udfordringer, som stilles til os i den verden, som vi er en del af. Det gælder den
fattigdom, som findes i vort eget land og i den nære del af omverdenen,
som PØ prøver at hjælpe.
Vi må hver især finde ud af, hvordan vi kan være med til at virke,
så åndens vinterblund kan fly for herlig sommer. Vi må gøre, hvad vi
magter, men samtidig leve i forventningen om, at Herrens skønhedsrige kommer.
Godt nytår!
Bent
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ønsker vi alle vore venner og leverandører!

