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Inger i Herlev er en
flittig pensionist,
som strikker og
syer smukt tøj til
de mange dukker,
vi sender til børn
i Polen - læs om
hende 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 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
__________________________
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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 udgivelsen.
Tryk: one2one, Odense.

Hjemmeside på Internet: www.projekt-oest.dk
Eftertryk af artikler tilladt med kildeangivelse.
NB! Alle spørgsmål om levering af bladet
skal rettes til Bitten Hemmingsen,
Ringsted. Se tlf. nr. i spalten til venstre.

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________________

EUs frivillighedsår 2011

Det er overskriften på EU’s motto for 2011 – i Projekt ØST har vi haft Frivillighedsår siden 1992 og har kørt på frivilligt basis siden da, så der er ikke så meget
nyt at hente den vej for os – vi fortsætter hvor vi slap 2010.
En STOR TAK til dig, som har været med til at føre Projekt ØST ind i et nyt år,
hvor frivillige kræfter vil gøre en forskel for vore venner i Polen. TAK for enhver
ting – stor som lille – TAK for enhver pengegave – stor som mindre – og TAK til
alle Jer rundt om i DK, som lægger kræfter ind i aktiviteter, der kan være med til at
udbrede kendskabet til Projekt ØST – vi kan altid bruge flere hænder.
Med EU’s fokus på Frivillighedsåret fulgte også en net sum penge, som vi i Projekt ØST dog ikke har fået del i, dels fordi pengene fortrinsvis bliver brugt til aktivitet for at bevidstgøre danskeren her i DK om Frivillighedens glæde og gave, og
dels fordi vi først efter fristens udløb blev klar over muligheden for at søge penge
til en aktivitet.
Noget kan vi dog alle sammen deltage i. 30. september vil den første nationale
frivillighedsdag blive afholdt. I oplægget står: ”Dagen skal være en synlig begivenhed, der bidrager til at gøre danskerne bevidste om det frivillige arbejde.”
Videre hedder det: ”Frivillige foreninger, arbejdspladser og andre opfordres til
aktiviteter og arrangementer landet over på den nationale frivillighedsdag.”
Lige nu er der ikke kommet konkret bud på, hvad der vil ske denne dag, men
ser eller hører du noget i dit område og gerne vil være en repræsentant for Projekt
ØST denne dag, hører vi meget gerne fra dig – måske kan vi være behjælpelige
med lidt informationer til uddeling.
Du kan læse mere på hjemmesiden WWW.frivillighed2011.dk/aktuelt og her
kan du også følge med i, hvad der sker – en oplagt mulighed for at være med til at
gøre Projekt ØST kendt, hvor du bor. Du er også velkommen til at melde tilbage til
én af os i bestyrelsen med konkrete informationer om, hvad der planlægges i dit
område, så vil vi se på, hvordan vi kan hjælpe dig bedst til at udbrede kendskabet
om dette frivillige arbejde, som nu har fungeret i knap 20 år.
Inger fra Herlev er på forsiden – måske er det dig næste gang – det kunne være
rigtigt hyggeligt med billeder og en nærmere beskrivelse af, hvad du er engageret
i for at støtte Projekt ØST – måske kan det være til inspiration for andre, som får
lyst til at gå i gang med et eller andet. Vi er meget overbeviste om, at du er med
til at gøre en lille forskel for at hjulene på de forskellige transporter kan rulle til
Polen. Her er der absolut også brug for mændene. I er ikke så synlige lige nu, men
det billede vil vi meget gerne være med til at få ændret.
En anden stor begivenhed, som vi satser på i Projekt ØST aktuelt er forberedelse til vores sommertur den 21. juni og 6 dage frem. Læs mere om det på midtersiderne og vent ikke for længe med at tilmelde dig, hvis du gerne vil med. Vi
bestræber os på at få lagt et alsidigt program, hvor der også bliver mulighed for at
tage en halv eller hel fridag på egen hånd, hvis du har behov for det.
Velkommen til samarbejde de næste 10 måneder af 2011 – Frivillighedsåret.
Der er brug for netop dig og det du kan bidrage med. P. b. v. Annemarie Nielsen
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Festlige dage på selvhjælpscentret Pegaz

Kære Venner!
På vort selvhjælpscenter PEGAZ (PEGASUS) er der gang i den hele tiden.
Den 21. januar var værger og familiemedlemmer til alle vore brugere inviteret til et festligt møde. Der var masser af latter og humor, fordi dagcentrets
leder, Andrzej Biedulski, organiserede familiekonkurrencer. Vore brugere forberedte selv et traktement til de fremmødte – der var pindemadder, kanapéer,
småkager og frugt.
En uge senere havde vi officiel åbning af dagcentret og 8-års jubilæum for
vor Pomorska Fundacja Jas i Małgosia (Den Pommerske Fond Hans og Grete).
Her deltog repræsentanter for de regionale, amtslige og kommunale myndigheder fra Szczecin, Koszalin og Manowo samt venner og sympatisører.
Desværre savnede vi nogle af de vigtigste gæster –
vore kæreste venner fra Projekt ØST!
Takket være jeres hjælp har vi nu rigeligt med materialer til værkstedsterapien. En af vore brugere, den 60årige kvinde Konrada til venstre har et særligt talent for
at brodere, strikke, hækle, osv. Hvis hun ser nye stoffer,
garner, tråde eller mønstre, viser det sig øjeblikkeligt, at
hun har drømt om netop sådan nogle som dem og hun
vil bruge dem med det samme! Så vil hun ikke engagere
sig i noget som helst andet, vil hverken lave mad, eller
gøre rent, fordi… hun har ondt i benet! J
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Der blev festet
igennem på
Valentinsdagen,
hvor vi havde
inviteret gæster
fra et andet
dagcenter.
Her synger vi en
fornøjelig sang
ved bordet.
Pigen i den lyserøde bluse er Justyna, som er
autistisk og udviser selvdestruktiv adfærd, dvs.
skader sig selv. Det er ret svært at få kontakt med
hende. Siden hun er begyndt at komme på dagcentret, er hun begyndt at smile og lytte til, hvad
der bliver sagt. Hun farvelægger billeder meget
præcist og sammensætter meget intensive farver
på en utrolig smuk måde – måske ser hendes verden netop sådan ud? Siden hun har fået den lyserøde bluse fra Projekt ØST, er hendes mor nødt til
at vaske den næsten hver dag, for hun vil ikke gå
i andet tøj!
I kørestolen, som er fra Projekt ØST, sidder Zdzislaw. Han er lammet i den ene halvdel af kroppen, har et amputeret ben og
problemer med at tale tydeligt. Zdzislaw er
vores ”skørtejæger” – han taler til alle damerne og fortæller dem vittigheder. Det fører til mange sjove situationer, hvor vi alle
skraldgriner. Vi får ham inddraget i alle aktiviteter, han kan godt lide at skære grøntsager i køkkenet, forberede materialer til
kunstterapi, hjælpe andre osv.
Hans kone har fortalt os, at siden han er
begyndt at komme her, kan han nu sove hele
natten igennem.
En dag skændtes han med konen så heftigt (hun mente han ikke skulle tage til dagcentret den dag, fordi han var forkølet), at
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han faldt ned af sin kørestol og fik
nogle store blå mærker.
Siden det har konen overgivet sig
og hun planlægger alt andet som besøg hos lægen, ture til Koszalin m. m.,
Et par glade vindere
i lotteriet 9. februar.

så det ikke kolliderer med hans ophold på dagcentret.
Den 9. februar holdt vi endnu et arrangement i anledning af Valentinsdag, hvor vi fik gæster fra et andet
dagcenter. Vore brugere glædede sig
enormt til dagen, men var også meget
nervøse. En af pigerne sagde, at hun
måske ville lære sin kommende forlovede at kende! J
Der blev danset en del og vi havde
forskellige konkurrencer med præmier fra Projekt ØST. Der var også noget til ganen – et helt bord fyldt med
kager og andre søde sager.
Jeg håber, at I på den måde har lært
vort dagcenter og brugere en smule at
kende, og I har fået en fornemmelse
af, hvor vigtigt arbejde dette her er, og
hvor meget I hjælper os ved det med
jeres varme og store hjerter.
Jeg sender igen en ny rapport til
det næste blad!
Mange hilsner – Tadeusz

Hilsen til alle vore venner i Danmark!

Når de små
damer udvandrer til Polen,
medbringer
de en komplet
garderobe af
tøj til enhver
lejlighed, som
uden tvivl vil
henrykke deres
nye mødre i
SOS børnebyen.

Dukker udvandrer til Polen

Med i transporten, som afgik den 19. november, var
der også en stor sending af dukker i forskellig størrelse
og med en garderobe, som er en prinsesse værdig.
Det er Inger fra Herlev, som har meget mere lyst til at
sidde med små strikkepinde eller små stykker stof for
at forvandle det til tøj til barbie- eller baby-dukker.

Ingen dukker er
for små og ingen er
for store i forhold til
produktionslysten og
kreativiteten, når Inger bruger tid og tålmodighed til at bruge
strikkepinde eller nål
og tråd.
Sendingen af de
mange dukker er nu
afleveret i SOS-børnebyen i Karlino – og
der er ingen tvivl om,
at de har vakt glæde
hos flere af børnene,
som er beboere i børnebyen.
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Heluldne tæpper

Med i transporterne fra Fyn
i november og fra Ringsted i
december var der også en sending af hjemmelavede tæpper,
der vil varme i en barneseng
– tusind tak til producenterne!
Vi har ikke navnene på jer, men
I véd selv, hvem der har brugt
tid og energi på denne produktion – TAK.
Tak til alle jer flittige damer!

Som det ses, fylder tøjproduktionen
rigtig meget i Ingers
hjem - også boghylderne bliver taget i
brug for at få plads til
det hele.
Stor tak til Inger for
dette arbejde!
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PROGRAM
for

Sommertur til Polen
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TIRSDAG DEN 21. JUNI
starter opsamlingen på Fredericia Banegård kl. 8.00 – derefter Odense Banegård, sidste stop før afgang til Gedser er
Ringsted, Benløse kro ca. kl. 10.30, hvor
bussen pakkes med varer som gaver til
vore venner.
Vi skal med færgen kl. 13.00 og vil være
fremme på vort hotel i Biesiekierz ca. kl.
21.30 med relevante pauser undervejs.

Hotellet i Biesiekierz

Vi skal fra tirsdag aften til søndag morgen
bo på dette slot i neo-renæssance fra 1850,
det ligger midt i en smuk landskabspark.

ONSDAG DEN 22. JUNI
Besøg i Karlino kommune kl. 10.00 til kl. 16.00
1. Velkomst på rådhuset - præsentation af kommunen, nye tiltag
og behov for videre hjælp (kaffe, te).
2. Køretur gennem kommunen og besøg på forskellige steder,
hvor der er gennemført/planlagt investeringer eller hvor der er behov for hjælp.
Karlinos byvåben
viser bispebyen ved 3. Frokost.
de to floder.
4. Besøg i SOS-børnebyen, køre/gåtur gennem Karlino.
Et besøg i SOS
børnebyen er altid
en rigtig dejlig
oplevelse.

TORSDAG DEN 23. JUNI
Besøg i Barwice kommune kl. 10.00 til kl. 16.00
1. Velkomst på rådhuset - præsentation af kommunen, nye tiltag og behov for videre
hjælp (kaffe, te).
2. Køretur gennem byen, besøg på forskellige steder, der har at gøre med kommunens sociale arbejde.
3. Frokost - organiseret af kommunen.
4. Køretur gennem kommunen, besøg på steder, hvor der enten er gennemført/planlagt investeringer eller hvor der er behov for hjælp.
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FREDAG DEN 24. JUNI

Besøg hos Hans og Grethe Fonden m. Tadeusz Kupczyk kl. 10.00 til kl. 13.00
1. Besøg på dagcentret Pegasus (kaffe, te).
2. Besøg på Fondens nye lager i Rosnowo.
3. Evt. besøg hos nogle af Fondens ”kunder.”
4. Evt. besøg på Det Hellige Bjerg i Polanów (turistseværdighed).
5. Frokost sammen med Tadeusz eller på hotellet i Nosowo.
Derefter gør vi os klar til den store fest på plejehjemmet i Cetun, der starter ca. kl.
16.00 og slutter omkring midnat. Der bliver serveret grillmad og meget andet godt.

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- klip

TILMELDING
Navn __________________________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________________

Kontakt: Tlf.nr. ________________________ e-mail _____________________________________
Ægtepar og samlevende har fortrinsret til dobbeltværelser.

Jeg ønsker at bo sammen med _____________________________________________________
Medlem af Projekt ØST ja ______ nej ______

Har du spørgsmål til turen, kan du sende en mail til ansoni@private.dk
eller til admin@projekt-oest.dk

LØRDAG DEN 25. JUNI
Turistudflugt til kystbyen Kolobrzeg (Kolberg)
Her er en skøn lang strandpromenade langs Østersøen, mole, fyrtårn, havn med
mange muligheder for en bådudflugt, restauranter (frokost på egen hånd), butikker,
den gamle domkirke og mange andre seværdigheder.
Derefter får vi en hyggelig eftermiddag og aften på hotellet samt en festlig afslutning
med middag.
SØNDAG DEN 26. JUNI
Vi skal tidligt op – bussen kører kl. 6.00 og vi skal med færgen i Rostock kl. 13.00.
Vi regner med at være i Ringsted ca. kl. 17.00, i Odense ca. kl. 19.00 og på Fredericia banegård ca. kl. 20.00.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Med i prisen er morgenmad og enten frokost eller aftensmad – starter med aftensmad 1. aften og slutter med morgenmad sidste dag.
Hotellet har dobbeltværelser, 3- og 4-personers værelser og 1 single-værelse, så
hvis du finder én eller flere, som du gerne vil bo sammen med, er det rigtig godt.
Pris 4000,- kr. for medlemmer af Projekt ØST, 4500,- kr. for ikke-medlemmer.

Vel mødt til en herlig tur med positive,
humørfyldte oplevelser i godt selskab!

klip -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porto

Annemarie Nielsen
Baunebakkevej 145
2650 Hvidovre

Gamle numre af bladet efterlyses!

Jeg har været lidt for rundhåndet med mit arkiv af
gamle numre af vort blad og mangler numrene 6677, begge inklusive.
Kan nogen hjælpe med et eller flere af dem, vil jeg
være meget taknemlig! Ring eller skriv til
Ingo Larsen, Chr. Lehns Vej 7, 5270 Odense N.
Tlf. 66 18 62 20 Mail: ingolarsen@gmail.com.

Hvem har lagerplads?
Har du sammen med nogle andre i dit område på Fyn eller
Jylland lyst og mulighed for at samle varer fra nærområdet
til forsendelse, er du velkommen til at kontakte os.
Vi har dog brug for, at du og dine medhjælpere selv sorterer, pakker og opbevarer ting og sager. Der skal være en
varemængde, der fylder 90 m³ eller vejer ca. 23 tons, før vi
kan arrangere en transport direkte til Polen fra dit lager.
Bestyrelsen har desværre ingen mulighed for at yde praktisk hjælp alle steder med hensyn til den forudgående sortering og andre forberedelser til transportens afsendelse.

Her er et billede fra havnen i Kolberg, der i turistsæsonen er livligt befærdet af
mennesker fra mange forskellige lande. Souvenirboderne er meget interessante.
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Ny transport til ”Jas i Malgosia”
Onsdag den 20. januar
var det igen store læssedag i Ringsted. Vi havde
en del møbler og hospitalsudstyr fra Herlev Sygehus på lageret, som der
ikke var plads til ved forrige transport, det kom af
sted nu.
Niels og Erik fra sygehuset hjalp os med at få
det hele til Ringsted, de
ses her til højre.

Desuden var der som altid masser af tøj, fodtøj,
porcelæn og legetøj med.
Og så fik vi en flot gave
fra A/S DBC i Ballerup, der
leverer computerudstyr til
institutioner. I den branche
går udviklingen hurtig, så
mange nyere ting udskiftes
efter kort tid.
Derfor fik vi fra dette
firma 40 klargjorte computere, 45 skærme i forskellige størrelser samt mange
tastaturer og mus.
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Til venstre læsning af de
undersøgelseslejer, har fået fra Herlev.
Slagelse Sygehus er også
flinke til at hjælpe os med
mange forskellige ting. De
har sammen med Rigshospitalet leveret intrevenøst
udstyr, stomiposer osv. fra
et indleveringssted i Ringsted, hvor rester fra hele
landet bliver indsamlet.

Denne gang kom
den polske lastvogn
ved middagstid dagen før, det er rart, så
véd vi den er der og
kan tage fat fra morgenstunden, når de
frivillige hjælpere er
ankommet, vi mangler aldrig villige folk.

Computerne skal
bruges på fritidshjem, de små skoler
og det nye dagcenter, som blev omtalt
i forrige nr.
Tadeusz kan nu
udvide sin undervisning i brugen af
computer, der også
i Polen er vejen til
dygtiggørelse og en
personlig udvikling.
Internettet åbner
jo en hel ny verden
for folk i alle aldre,
der gerne vil følge
med i hvad der sker
på alle områder i det
øvrige Europa - det
gælder ikke mindst
i østlandene efter så
mange års diktatur.
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Postkassen
BREVE FRA LÆSERNE
Fra Monika, vor trofaste tolk og medarbejder i Polen, har vi fået denne hilsen:
Tak for den flotte kalender I sendte til jul, den vil pryde min væg hele året - tusind
tak til jer alle, fordi I har tænkt på mig! Knus, Monika.
Kalenderen viser i store flotte
billeder de kunstneriske udsmykninger, som Chr. VIII’s
palæ er blevet udstyret med
efter den store restaurering.
Hundredtusinder af danskere besøgte det, før kronprins
Frederik og kronprinsesse
Mary fik overrakt nøglerne
til deres nye bolig.
Kalenderen er stadig til salg
hos boghandleren.

Fra Tadeusz i Polen modtog vi lige efter VM i håndbold denne hilsen:
Dear Friends! Congratulations for second place in Handball Master of World ;-)!
The match was very fantastic! Tadeusz
Kære venner! Tillykke med 2. pladsen i Verdensmesterskabet i håndbold - kampen var helt fantastisk! Tadeusz

BRUG POSTKASSEN!

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!
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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 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!

Klummen

Våren er i luften,
vifter mildt i vindens gang;
våren er i luften,
ler i lærkesang.
Alt som solen stiger,
strålende i gyldent flor,
tø’r de gamle driver
og den frosne jord.
Våren er i luften;
lyttende til livets spil
venter verden vide
på, hvad somren vil.

Mens disse linier skrives, truer meteorologerne med, at vinteren igen vender tilbage, men jeg håber på, at når dette læses i bladet, så er våren i luften.
Det er jo nogle meget optimistiske strofer, som den fynske højskoleforstander Rasmus Nielsen slår an. Han afløste Klaus Berntsen som forstander, da
denne gik ind i politik.
Nå, det har jo ikke meget at gøre med, at vi venter på våren, som kan tø
de gamle snedriver, og det bliver de milde vinde, der vifter os om kinderne,
når vi går udenfor. Vi glæder os til at høre lærken synge igen med sine dejlige
triller. I sidste vers siger digteren, at når våren er i lufter, lytter hele verden til,
hvad sommeren vil. De gør vi jo også, for vi vil gerne have en god sommer
med sol og varme.
Så kan det jo blive en dobbelt varm sommer, hvis vi som mennesker bliver
varmet udvendig af solen så stærkt, at det vækker den indre varme, hvor vi har
overskud til at handle i omsorg og kærlighed for den verden som vi er en del
af. Når jeg siger verden, så er det både den nære og den mere fjerne.
Vi kan som mennesker være med til at skabe tillid og tryghed i vort forhold
til hinanden, og derved være med til at skabe harmoniske samfund, hvor mennesket bliver accepteret som menneske. For derved bliver vi inkluderende
overfor dem, som kommer til vort land og gerne vil være medborgere. Det er
den eneste vej til at undgå, at nogle oplever, at vi er ekskluderende, fordi der
skabes en dem og os tænkning. Det er en uhyggelig tendens, som jeg oplever,
når jeg læser og hører debat om sociale problemer.
Jeg tror en inkluderende holdning ville kunne skabe mere harmoni i samfundet og modvirke mange af de problemer, som opstår med kriminalitet og parallelsamfund. Meget af dette skyldes dem og os tænkning, for det virker altid ved
at grupper står overfor hinanden, mens det inkluderende skaber fællesskaber på
trods af forskelle.
Bent
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Vi vil
gerne
have
flere
læsere...
Vi har et medlemsblad med et
indhold, der i ord og billeder fortæller noget om vor forening - vil
du være med til at udbrede det
meget mere?
Ring, skriv eller mail en besked
til kontoret om, at du vil have tilsendt nogle flere eksemplarer til
uddeling eller til at lægge på dit
bibliotek, i din kirke eller hobbyklub. Tak for hjælpen!

