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To polske piger har pyntet
sig til den store sommerfest
på plejehjemmet i Cetun

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
P.Ø.’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

Indsamlingssteder
Fyn: Randi og Carl Jørgen
Præstebuen 14, Sdr. Aaby
5592 Ejby
Sjælland: Bitten og Steffen

Artikler og annoncer til bladet
Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19
5270 Odense N, tlf. 6596 8899
e-mail: uffenissen19@gmail.com
Deadline den 10. i måneden før udgivelsen.
Tryk: one2one, Odense.

Revision

DM Revision
Ulstrupvej 10, 4682 Tureby
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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

__________________________________________________________________________________________________

Valg i Danmark - og i Projekt ØST

Danmark skal til valg – på økonomien.
Sådan har det lydt gennem dagen i dag – Folketingsvalget er udskrevet til
den 15. september og det er spændende, hvem der skal være statsminister
fremadrettet.
Du inviteres også på valg – til formandsposten i Projekt ØST – dette valg
foregår den 15. oktober.
Det er de økonomiske op- og nedture i Projekt ØST som gør, at jeg vælger at
stoppe - der er ikke tid til/mulighed for at være optimalt udadrettet i forhold
til Projekt ØST’s behov, sideløbende med fuldtidsarbejde. Jeg vælger derfor at
trække mig fra posten som formand for at give plads til en anden person, som
kan lægge mere tid i arbejdet med at køre en organisation som Projekt ØST.
Jeg må erkende for min del, at jeg ikke har mulighed for at lægge den fornødne tid og kræfter i organisationsopgaverne, hvorfor jeg vælger at stoppe
her efter 2 år i bestyrelsen – det har været spændende år, men for turbulente
for at få økonomien til at hænge sammen. I år er der på nuværende tidspunkt
behov for flere penge til resten af året, end der var sidste år på samme tid eller
forrige år.
Der har været rejst tvivl om vores mulighed for at fratrække de økonomiske
bidrag jfr. Ligningsloven § 8 A for 2011, da Projekt ØST ikke står på denne liste
i år – det meldes nu, at Projekt ØST stadig har ret til fradrag jfr. Ligningsloven
§ 8 A – TAK for det.
Ved generalforsamlingen var kassebeholdningen omkring 700,- kr. og der
var poster, som ikke var betalt – men vi var så privilegerede, at vi i ugen efter
generalforsamlingen modtog en stor økonomisk donation til transporter til
Polen – TUSIND TAK for den!
Ligeledes STOR TAK for de gode gaver, som blev doneret til generalforsamlingen – flot udvalg – og TAK for de mange penge, der kom ind ved salg af lodder – det hjalp alt sammen lidt på vor slunkne økonomi.
Transporterne har stået lidt standby hen over sommeren på grund af Bittens sygdom - hvornår de kan genoptages, er uafklaret i skrivende stund.
Vores føljeton omkring Sommerturen fortsætter i dette nr. – og i det næste
– god læselyst.
Alle ønskes et rigtigt godt efterår i valgets tegn.
p.b.v. Annemarie

3

Sommerfesten i Cetun

Her fortsætter vi beretningen om
sommerturen til Polen.
Onsdag den 22. juni havde vi en
dejlig dag i Karlino og omegn, som vi
fortalte om i forrige nr. af bladet.
Vi havde så et par timers pause for
at hvile lidt og klæde om, inden turen
gik til plejehjemmet i Cetun.
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Her var vi inviteret til deres store
sommerfest, som allerede var godt i
gang, da vi ankom kl. ca. 17.30.
Vi blev modtaget med en flag- og
ballonsmykket allé op til den store
hvide bygning. Her var der telte med
madlavning, sangkor, musikere, blomster, figurer og anden festivitas.

De mange deltagere blev mødt med velkomstsang fra et damekor i smukke dragter.

Vi blev budt velkommen af hjemmets leder og af amtsborgmesteren,
som vi overrakte en stor kasse med
dejlig chokolade, doneret af Summerbird. Den blev med tak gemt til senere
uddeling blandt beboerne.

Værs’go! Her er chokolade til flere dage!

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, der var musik i luften og
munter snak mellem de mange festklædte mennesker. Vi så mange i de
smukke polske folkedragter, som på
denne dag var hentet frem af skabet.

Her ses det smukke broderi på
ryggen af pigens kjole på forsidens foto af de to piger. Den
lille pige ville have et billede.
5

Forplejningen var rigtig god, der var mange flittge hænder i brug til de mange gæster,
der skulle bespises med lækker grill-mad.

Vi mærkede duften af grillmad og
fandt snart frem til, hvor den kom fra:
En rygende grill med pølser og andet
godt, hvortil man kunne nyde alkoholfrie drikke. Et stort køkken serverede
andre lækkerier samt kaffe og te med
de overdådige, søde polske kager.
Vi slog os ned i teltene med borde
og stole, hvor vi kunne se, hvad der
foregik af underholdning på den store
plads foran plejehjemmet.
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Nu fulgte en opvisning af lokale folkedansere i smukke dragter, der svang sig
til en musik, der var meget rytmisk og temperamentsfuld. De var rigtig dygtige
og høstede da også stort bifald fra de mange tilskuere.

Husmusikanterne var aktive og underholdt med
musik under hele middagen. Bagefter spillede op til
dans og det var ikke svært at få folk ud at svinge sig
- ikke mindst hjemmets beboere lod sig ikke nøde,
men deltog med liv og lyst.
Det lille husorkester ses øverst og til højre har vi
trommeslageren i det lokale Kapela Ludowa.
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”Er det her et dansk plejehjem på udflugt?”
På et tidspunkt i begyndelsen af aftenen fik Monica dette spørgsmål fra en
af medarbejderne! Hun gik hurtig i gang med at dementere denne opfattelse
og forklarede, at vi var en gruppe, som var ”aktive med at pakke store lastbiler
med varer til Polen og altså også til jeres plejehjem.”
Det udløste stor munterhed og forøgede den gode stemning. Flere af os blev
så opstemt af musikken, at vi begyndte at danse med de dygtige folkedansere,
men det blev de kun glade for, så det blev en aften med nærkontakt af 3. grad.
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Vi bemærkede, at flere kvinder var beskæftiget med at tilvirke nogle store smukke blomsterdekorationer. Det viste sig,
at det var en konkurrence om at
lave de flotteste og vinderne fik
pæne præmier.

Alle damer havde
udfoldet stor opfindsomhed og kreativ
sans og det blev en
række farverige dekorationer, der stod
som vindere på et
langt bord, men dér
blev de ikke stående.
Ved 21.30-tiden gik
et optog af medarbejdere, naboer og beboere, som var mobile,
med fakler 1½ km ned
til søen med blomsterdekorationerne.
Her blev de sat i vandet under sang og harmonikamusik. Det var
meget smukt og stemningsfyldt da de flød ud
i vandet.
Bagefter tillod vi os
at køre hjem, da det begyndte at støvregne. Kl.
22.30 gik vi i seng efter
en lang, herlig dag.
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Det var dejligt at se de danske møbler i terapilokalet, der er indrettet i den lyse havestue.

Denne hospitalsseng kom fra Projekt ØST.
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Imellem dansene og indtagelsen af
lækkerierne, som hele tiden blev lagt
på grill, var vi en tur inden døre i hovedbygningens stueplan.
Her genkendte Søren nogle af de
møbler, som han har været med til at
donere og læsse på lastbil til Polen
– hyggeligt gensyn.
Andre steder så vi senge og kørestole, som er sendt fra Danmark til
Polen. Det var skønt at se dem i brug.
Et barn fra landsbyen havde fået
en af de kørestole, som er doneret af
Frihjulet i Greve, desværre fik vi ikke
taget et billede af dette barn.
I næste nr. fortæller vi om besøget
i Barwice, hvor vi besøgte terapi- og
dagcentret for psykisk handicappede
voksne samt et ældre ægtepar, hvor
manden har fået hjælpemidler. Vi så
også en smuk katolsk procession og
fejrede borgmesterens navnedag.
Annemarie Nielsen

Vennestævnet i Birkende
Lørdag den 20. august løb det årlige
vennestævne af stabelen. Der er efterhånden skabt en tradition for, at vi
samles på Hans Tausen Centret i Birkende, der er den danske reformators
fødeby, og sådan blev det også i år.
Vi var heldige med vejret, idet det
var lykkedes os at finde en dag med
solskin mellem de mange regnbyger.
Linda Pedersen i Langeskov og hendes hjælpere var igen tilrettelæggere
af alt det praktiske og der stod pyntede borde klar, da de første deltagere
ankom ved 11.30-tiden.

Efterhånden kom der flere og flere,
mange havde været med de forrige år,
så der var mange gensyn.
Der mødte efterhånden omkring 25
medlemmer op, og da alle var samlet
kl. 12, bød vor formand Annemarie
Nielsen velkommen.
Højskolesangbogen var fremlagt på
bordene og naturligvis skulle den første fællessang være den om ”den lille
plovkøring” Hans Tausen, der drev
på treven hest her i Birkende, mens
han sang om sit store ønske: At blive
præst. Det blev han - og også biskop.

Vi begyndte vennestævnet med den populære sang om Hans Tausen i Birkende by.
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Annemarie havde lavet et diasshow
om sommerturen til Polen, men fremviseren var centrets, som ingen af os
var fortrolig med, så det kneb med at
få billederne op på skærmen.

Der var stillet kasser
op, hvor man kunne
aflevere de brugte frimærker og dåsekapsler, man havde samlet i årets løb.
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Flere kom hende til undsætning og
til sidst lykkedes det at køre showet.
Men selv om vi trak persiennerne for,
kom de mange gode fotos ikke til deres ret, da der var lyst i lokalet.

Billederne kørte videre under frokosten, hvor vi forsynede os med de
mange gode ting, der var sat frem på
et stort bord. Drikkevarer kunne købes til enhedsprisen 5 kr. og der var
rigtig god afsætning af mad og drikke
- overskuddet gik naturligvis til P. Ø.

Kl. 13.30 åbnede
den ordinære generalforsamling.
1. Som dirigent
valgtes Bent Marcussen, der konstaterede, at denne
generalforsamling
var indkaldt med
lovligt varsel ifølge
vedtægterne og at
den derfor var beBent Marcussen
slutningsdygtig.
2. Dagsordenen blev godkendt og
dermed kunne han give ordet til formanden, der aflagde
3. Bestyrelsens beretning 2010
”Det blev et år, hvor vi forsøgte at
genoprette forholdet til medlemmerne og til vore samarbejdspartnere i
Polen. På forårsturen fik Inger, Bitten
og jeg en opdatering af forholdene i
de største af de kommuner vi støtter.
Bestyrelsen består fortsat af 4 fuldtidsarbejdende folk, der kun har fritiden til arbejdet med Projekt ØST, og 1
pensionist, ligesom de 2 suppleanter
er pensionister.
Project CARE valgte at stoppe samarbejdet med os ved udgangen af
oktober 2010. Men vi fik 1.10. hjælp
med den økonomiske del af Pia hos
Elvin Hougaard i Ringsted. Ny revisor
blev DM Revision i Tureby.
Det lykkedes at sænke vore administrationsudgifter med 2/5, mens udgifterne til revison er uændrede.
Medlemstallet er for nedadgående.
Mange ældre falder fra af naturlige
årsager og kun få nye er kommet til.
259 har betalt kontingent for 2011
- ca. 150 på bladlisten har endnu ikke
betalt siden 1.9.10 - det håber vi de
gør snarest, ellers risikerer de at blive
slettet af medlemslisten.

Vi udsender 450
blade, men får 3-4
tilbage hver gang.
Nogle melder sig
ud for at støtte andre nødhjælpsorganisationer, andre
magter ikke længere at støtte os økonomisk.
Transporter har
vi i 2010 haft 10 af
som hovedsagelig Annemarie Nielsen
er gået til Tadeusz i Monowo, der har
fået 8 transporter, mens 1 er gået til
Barwice og 1 til Karlino.
På sommerturen i år fik vi bekræftet, at alt det vi sender, bliver brugt:
Hospitalssenge, madrasser, kørestole,
hjælpemidler af enhver art til ældre
og handicappede osv.
Vi var bl. a. 6, der besøgte en ældre
mand og hans hustru i deres lejlighed. Han havde været ramt af en hjerneblødning og kunne kun bevæge sig
med hustruens hjælp. Hun viste os
store blå mærker på begge sine håndled, som hun havde fået af flere gange
daglig at skulle trække manden op og
hjælpe ham på toilettet.
Men nu havde de fået en toiletstol,
et løfteapparat og andre hjælpemidler, og det var rørende at mærke hendes bevægede taknemlighed over de
meget store lettelser i hverdagen, det
havde medført for dem begge.
Bitten og Steffen i Ringsted har været den drivende kraft med indsamling og læsning af de store lastvogne,
ligesom de har støttet økonomisk. Vi
skylder dem en stor, stor TAK for dette slidsomme arbejde. Steffen er med
på stævnet, men Bitten har været syg
og er endnu ikke kommet så meget til
hægterne, at hun kan deltage. Vi har
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sendt hende en hilsen på hospitalet.
Ligeledes har Randi og Carl Jørgen
gjort et stort arbejde med deres lagerplads på Fyn og værdifulde hjælp
ved modtagelse af varer og pakning
af bil i november 2010. TAK for jeres
indsats! De er på ferie på Grønland og
kan derfor ikke være med i dag.
Økonomisk fik vi et par donationer
sidste år gennem en fond og fra Tips &
Lotto. Dermed kom vi ud af 2010 med
et lille overskud, men sensommeren
var økonomisk en ørkenvandring, da
vi fik flere regninger, som vi ikke var i
stand til at betale til tiden.
Det samme gør sig gældende i år,
hvor vi har fået en regning på tilbagebetaling af knap 40.000 kr. til Bibliotek
& Media på grund af nedgang i antal
udsendte blade. Vi skylder revisoren
5000 kr., trykning og udsendelse af
sidste nr. af bladet blev betalt privat
og aktuelt er der 600 kr. i kassen.
Økonomisk ser det værre ud end på
samme tidspunkt i 2010, men det må
vi tale om under punkt 4, regnskabet.
Et andet alvorligt problem er, at der
er rejst tvivl om vor godkendelse som
fradragsberettinget forening. Vi står
ikke på listen for 2010, men det bliver undersøgt og vi kommer tilbage
om dette vigtige spørgsmål.
I de to sidste måneder har der ikke
været transporter på grund af Bittens
sygdom og lige nu er det uafklaret, om
hun kan/vil fortsætte dette krævende
arbejde. Dertil kommer, at det lager,
som Steffen så villigt har stillet til rådighed, er omfattet af lokalplanen for
Ringsted og måske skal nedrives.
Mange flittige damer syer, strikker og hækler mange dejlige ting til
børn og ældre i Polen, nogle af dem er
fremlagt på et bord her ved stævnet.
Stor TAK for det! Men igen: Vi mang-
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På et bord var fremlagt meget fint hjemmestrik, som kunne købes til en god pris.

ler folk til at få alle disse ting samlet
og sendt afsted.
Overordnet må vi overveje, om vor
form for nødhjælp har en fremtid i
Europa. På sommerturen så vi mange
skilte på bygninger og institutioner,
som fortalte: ”Her er EU-midler involveret i renoveringen/bygningen.”
Dermed bliver det vanskeligere og
vanskeligere se, hvordan vi stadig kan
”gøre en forskel” i Pommern.”
Formandens grundige og oplysende
beretning blev godkendt med bifald.
4. Regnskabet for 2010 var udfærdiget af vor revisor og blev omdelt.
Det blev gennemgået af vor kasserer
Steffen og udviste som nævnt i beretningen et mindre overskud for 2010.
Regnskabet blev godkendt.
5. Kontingent forblev uændret med
150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for
par og 300 kr. for foreninger m. v.
6. Orientering om sommerturen
blev betragtet som opfyldt med formandens beretning her og i bladet.
7. Indkomne forslag
Skal P. Ø. samarbejde med andre?
Organisering af indsamlingssteder.
Hvordan får vi flere frivillige?
Her var der bemærkninger fra flere
medlemmer og blandt andet blev der
gjort opmærksom på, at skal vi til at
overlade lageret til andre foreninger,
bliver det ikke let at motivere vore

Her ses det meget flotte bord med gevinster, der var skænket af mange medlemmer.

givere til at fortsætte - vi kan ikke garantere, at tingene når frem til vore
egne kontakter i Polen.

8. Valg af formand
Her bad Annemarie om ordet:
”De sidste 2 måneder med den økonomiske turbulens, der er noget mere
alvorlig end på samme tidspunkt sidste år - der skal skaffes ca. 100.000 kr.
inden årets udgang - har sat spørgsmålstegn ved den ledelsesform, som
jeg magter at præstere, sideløbende
med mit fuldtidsarbejde som socialrådgiver.
Mine reflektioner har medført erkendelse af, at en forening som Projekt ØST ikke kan overleve, hvis der
ikke sker en væsentlig ændring i ledelsesformen. Derfor har jeg valgt at
trække min kandidatur som formand;
men da der ikke aktuelt er nogen, der
har vist interesse for at gå ind i opgaven - foruden at være villig til at
bruge den nødvendige tid til at være
langt mere udadrettet og organiserende - accepterer jeg yderligere en
kort periode frem til årets udgang,
hvorefter en anden må overtage ledelsesansvaret.
Det er derfor nødvendigt, at der findes en afløser i løbet af efteråret og
at der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling med det ene formål at vælge en ny formand.”
Indlægget blev med beklagelse taget til efterretning og flere medlem-

mer udtrykte en stor og hjertelig tak
til Annemarie for hendes indsats.
9. Valg af bestyrelse
Alle samt suppleanter var villige til
genvalg - de fik et fortjent bifald.
10. Valg af revisor blev genvalg.
11. Eventuelt
Her var ingen indlæg og dirigenten
sluttede med tak for god ro og orden.
Herefter skiltes vi efter en dramatisk, men også hyggelig og god dag.

Denne dame vandt et billede fra Cetun.

Efter denne dramatiske generalforsamling
fik vor plagede formand en fortjent hjertestyrkning af vor langturschauffør Leif.
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Ekstraordinær generalforsamling

lørdag 15. oktober kl. 14.00 på Hans Tausen Centret i Langeskov
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Godkendelse af dagsorden
Regnskab for 2010 og godkendelse heraf
Valg af ny formand
Forslag til kandidater sendes til Steffen Hemmingsen senest
1. oktober, se adresse side 2.
5. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et kaffebord.
Vi opfordrer så mange som muligt til at møde op til dette vigtige
valg!

Hilsen fra
Bitten
Hemmingsen

Bestyrelsen sendte Bitten blomster og chokolade sammen med kortet forneden til højre. Herover ses vor trofaste lagerhund Nikki, der passer på alle de hilsener,
der indløb til Bitten, mens hun var på hospitalet.

Efter vennestævnet den 20. august
kunne vi konstatere et overskud på
2.563,50 kr. - fremkommet ved salg
af frokosten, drikkevarer, lodsedler
og strik samt indsamlede 50-ører.
Tak for det til alle deltagere!
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Jeg siger TUSIND
TAK for alle kærlige
hilsner og blomster,
chokolade m. m.,
som alle indenfor
og udenfor bestyrelsen har sendt
mig, mens jeg var
syg.
Knus Bitten

Jeg savner Mor...

EtEEEEEEt

Kontingent:

8
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Øre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

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

Gave

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

GIROINDBETALING

.

.

,

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

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
Dette er løftet vårt
Edelt er mennesket,
fra bror til bror:
jorden er rik!
vi vil bli gode mot
Finnes her nød og sult,
menskenes jord.
skyldes det svik.
Vi vil ta vare på
Knus det! I livets navn
skjønnheten, varmen skal urett falle.
som om vi bar et barn
Solskinn og brød og ånd
varsomt på armen!
eies av alle.
Nordahl Grieg skrev denne sang i 1936, men jeg finder den tidløs. Den blev da
også sunget i Norge ved mindehøjtideligheder for dem, der blev myrdet i juli.
Når der spørges i første vers, hvad skal jeg kæmpe med, hvad er mit våben,
siger Nordahl Grieg i andet vers: Dit værn mod vold og dit sværd er troen på
livet, menneskets værd. Hvert eneste menneske er en Guds skabning og det giver livet mening og indhold, både for den der oplever at være en Guds skabning,
men også når vi ser på andre som Guds skabning, må vi værne om deres liv.
På baggrund af dette menneskesyn kunne tonen i debatten om flygtninge og
indvandrer, der kommer til vort land, trænge til en forbedring i måden de omtales
på. I bogen ”Det Tredje Riges sprog” skriver Victor Klemperer, at sproget tænker og digter for os. Dermed mener han, at det sprog, der bruges om de andre,
skaber ofte et vrængbillede af dem. Et billede, som vi accepterer, fordi det siges
igen og igen. Det ser jeg som medvirkende til, at et menneske kan udføre en så
grusom handling.
I 3. vers taler Nordahl Grieg om at standse granaternes drift mod død. Det
skal gøres med ånd, føjer han til. Han begrunder det med, at krig er foragt for
liv. Fred er at skabe. Og han opfordrer os til at kaste kræfterne ind i den kamp,
for døden skal tabe.
I 4. vers, her citeret som nr. 2, opfordrer han til at knuse svigen i verden, fordi
vi er fælles om solskin, brød og ånd. Det er jo også dybest tanken bagved hjælp
til de svage, som en humanitær organisation bygger på, også Projekt ØST.
Det sidst citerede vers oplever jeg som en opfordring til at give hinanden det
løfte, at vi vil være med i det fællesskab, som opbygger tillid til hinanden, og værner om de værdier, som vi er fælles om. Men også et løfte om, at vi vil være med
til at hjælpe efter evne, der hvor der er nød.
Bent

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm vi dig til strid!
Kanske du spør i angst,
udekket, åpen:
hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mit våpen?
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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!

