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Dette ægtepar i Barwice har fået hjælpemidler, der har gjort hverdagen
meget lettere for dem begge - læs om det inde i bladet.

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

- direkte hjælp til Østeuropa og Afrika
Projekt ØST

begyndte i 1993 som et hjælpearbejde for gadebørn og ældre
i Skt. Petersborg, men nu er vi
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.
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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,
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________________

Skuden er rettet op

Jeg vil hermed gerne sige tak for valget af mig til formand - et større og
bedre embede findes ikke for mig og jeg er glad for at komme i gang igen.
Der skal også her rettes en stor tak til vor afgående formand Annemarie - tak
for alt, hvad du har gjort for vor forening. Du tiltrådte på et meget kritisk tidspunkt, hvor vi var ved at gå på grund, men du var med til at sætte alt ind på at
rette skuden op og bringe Projekt ØST på ret køl igen - og nu sejler vi!
Nu kan vi arbejde videre og være med til at hjælpe og støtte børnene, forældrene, de ensomme og de fattige familier i Østeuropa og Afrika.
Projekt ØST er en spændende forening med mange vidt forskellige opgaver.
Vi har kontakt med modtagerne i Polen: Organisationer - borgmesterkontorer
- hospitaler - børnehjem - skoler m. m. Derfor kan vore transporter målrettes
efter de enkelte modtageres behov og ønsker.
Vi vil i vort januar-nr. redegøre for forskellige nye tiltag, som bestyrelsen har
drøftet i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Birkende den
15. oktober.
Vi går nu ind i den travle juletid og vi vil meget gerne have en transport
afsted til skoler og hospitaler med julegaver til børnene dér. Derfor beder vi
denne gang om en ekstra skilling på girokuponen, så hjulene kan rulle inden
juleaften. På forhånd tak!
Vi har i Danmark fået et nyt begreb: Udkantsdanmark. Vi har samme begreb i vort arbejde, hvor vi virker i Udkantspolen - de små landkommuner i
det nordlige af landet, hvor EU-kronerne er færre end i de store industribyer
sydpå. Derfor er der stadig brug for vor hjælp på disse steder.
Vi siger tak til dig, den enkelte, som trofast støtter os, og ønsker dig og din
familie en rigtig god jul og et fremgangsrigt nytår!
P. b. v. Ingo Larsen
I dette nr. beretter Annemarie om sommerturens besøg i Barwice.
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Velkommen til Barwice!
Her fortsætter vi beretningen om
sommerturen til Polen.
Torsdag den 23. juni
stod der en dag hos vore gamle venner i Barwice på programmet.

Den lille seje bjørn, som overvinder alt, har
i over 700 år været symbol for Barwice.
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Foran det gamle
rådhus, som var
lukket på grund
af en helligdag,
blev vi mødt af
en hel delegation fra kommunen, bestående af borgmesteren, viceborgmesteren, socialdirektøren og koordinatoren for hjælpemidler. De kom
alle med i bussen og vi fulgtes ad,
danskere og polakker, ud til Leknica,
hvor vi havde det første stop og blev
budt officielt velkommen med håndtryk og det helt store kaffebord.
Barwice var sammen med Karlino
og Bialy Bor de 3 kommuner, som vi i
2003 begyndte at køre nødhjælp til.
Derfor har vi mange gode minder
fra denne by, som flere af deltagerne
kunne dele, da de var med allerede
dengang.

Der var hyggelig
stemning og vi fik
et gensyn med de
polske kager, som
er de rene kaloriebomber - men
vi lod os nu gerne
bombardere i dagens specielle anledning.

Borgmesteren fortalte os
om byens aktuelle planer og
takkede for godt samarbejde - det samme gjorde vor
formand Annemarie.
Kulturhuset i Leknica var flot renoveret - det kunne ses med egne øjne
af Inger og Annemarie, som begge besøgte det gamle kulturhus i 2010.

Helligdagen var Kristi Legems- og
Blodfest den 2. torsdag efter pinse,
der fejres med store optog med faner og børn, der strør blomster. Det
var et smukt og andagtsfuldt syn,
som hele byen tog del i.

Ingen børn var i huset på grund af
helligdagen, de havde fri. Men ellers
udfolder der sig her et rigt folkeligt
liv for både voksne og børn.
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Nogle af os besøgte derefter et ældre ægtepar, hvor
manden var ramt af
en hjerneblødning
med halvsidig lammelse til følge.

Parret havde fået en seng med løftestang fra Slagelse Sygehus samt en
toiletstol fra hjælpemiddelcentralen
i Fredensborg. Hustruen gav tydeligt
udtryk for glæden over disse hjælpemidler, nu er det blevet meget lettere for hende at tage sig af manden
i hjemmet – hun har ikke længere blå
håndled, fordi manden har taget hårdt
fat om dem for at kunne bevæge sig.

Det er også blevet meget lettere for
ham selv at komme op at sidde i sengen, svinge benene ud over kanten og
komme op at stå ved lidt yderlig støtte. Det var et livsbekræftende besøg.
Koordinatoren for hjælpemidler
gav udtryk for taknemlighed over at
have modtaget flere af disse varer,
så hun havde mulighed for at hjælpe
trængende familier – dejligt!

Terapi- og dagcentret for psykisk handicappede
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Vi besøgte dernæst
terapi- og dagcentret
for psykisk handicappede voksne. Også de
havde fri i anledning af
helligdagen, men et rigt
udvalg af deres mange
produkter var udstillede til køb og mange zloty byttede ejermænd.
Ved ankomsten fik vi
af ledelsen forklaret om
de mange tilbud, man
kan give klienterne.

Som det fremgår
af disse billeder,
er kreativiteten
og fliden på centret stor, og der
blev solgt meget.
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Klokken var efterhånden mange og nu
var en sen frokost på
sin plads. Den fik vi på
Hotel Luboradza, som
vi også kender fra tidligere besøg – endnu
engang bygges der om
og udvides til et større
kursus- og konferencecenter, der har en
høj standard.

Det var borgmesterens navnedag,
som er en stor dag i Polen, så han fik
en kurv med spiselige og drikkelige
specialiteter fra Danmark med TAK
for en rigtig god dag for os. Bagefter
overrakte han Annemarie en stor flot
blomsterbuket.

8

Her ses nogle fra vort hold på centrets
store terrasse.

Deltagere, som ikke før havde været på stedet samt andre nysgerige fik
nu en rundvisning af direktøren. Det
var en fornøjelse at se, hvordan dette
kursuscenter bliver bedre og bedre.

Ekstraordinær generalforsamling

Forslaget om Ingo Larsen som vor nye formand blev eenstemmigt vedtaget.

Lørdag 15. oktober var der indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, som iflg. vedtægterne er
nødvendig for at udnævne en ny formand. Der var mødt 20 medlemmer
op og efter en kop kaffe med Lindas
lækre bagværk gik mødet i gang.
1. Valg af dirigent og referent
Eilif Christensen og Uffe Nissen.
Eilif takkede for valget og gik videre til næste punkt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet for 2010 blev taget til
efterretning ved den ordinære generalforsamling og blev nu godkendt.
4. Valg af formand
Her var ikke indkommet andre forslag end Ingo Larsen og han blev eenstemmigt valgt med akklamation.
5. Eventuelt
Ingen ønskede ordet og generalforsamlingen kunne dermed afsluttes.
Straks efter blev der holdt bestyrelsesmøde, herom i næste nr.

Bestyrelsen holdt møde efter generalforsamlingen, her kom mange idéer på bordet.
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Flittige strikkedamer på Fyn
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I Seden Strandby ved Odense bor et
par flittige damer, som i flere år har
været storleverandør af varme, uldne
strikkevarer til børn i Skt. Petersborg
og i Polen. Ruth og Helle havde i juni
i år en imponerende last med til Polen, bestående af 450 huer, 230 par
strømper, 6 store tæpper og diverse
småting - alt dette vil lune mange
børn i den kolde polske vinter.

Lige før transporten afgik, havde
lokalvisen SkibhusAvisen et interview
med damerne, som ses på forrige side. Her fortæller de, at de i 2004 var
med på en tur til Skt. Petersborg og
besøgte et børnehjem, hvor de selv
kunne give børnene tøjet.
En stor TAK for jeres imponerende
arbejde! Vi ønsker jer mange gode timer med strikkepindene fremover.

Også små garnrester bliver til store tæpper mellem Ruth og Helles flittige hænder.
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Vi ønsker alle vore venner
og leverandører
en velsignet jul
og et lykkeligt nytår!
BESTYRELSEN
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8

7

.

.

,

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
Holmehave 12
4100 Ringsted

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
Holmehave 12
4100 Ringsted

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

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Julen er fyldt med glæde og festlige dage. Vi besøger familien eller får besøg
af familien, for julen er nok den tid på året, hvor familien er mest i centrum. Julen
er også fyldt med gaver, vi har alle travlt med at købe gaver til vore nærmeste,
for vi vil gerne glæde dem i denne skønne juletid.
Det sidste år min svigermoder levede, gav hun sit oldebarn1000 kr. i fødselsdagsgave. Det var fire dage før jul og den syvårige dreng blev så lykkelig, at han
løb rundt i huset og viste alle gæsterne, at han havde fået en tusindkroneseddel.
Juleaften gav hun ham igen det samme, men jeg fandt efter hendes død et
notat om, hvad de forskellige skulle have i julegave, og da skulle han have 500
kr., men hans glæde overvældede hende, så hun doblede op.
Skal vi søge årsagen til, at julen er blevet glædernes fest, så finder vi det i
julens sande indhold: At Gud i Jesus trådte ind i verden til frelse og glæde for os
mennesker. Han kom ikke i magt og vælde som en konge eller kejser, han kom
som et barn, født af en jomfru af folket. Han fødtes i en stald, for der var ingen
plads til dem i herberget. H. C. Andersen lader oksen kysse barnets fod, det er
for mig et tegn på, at selv de umælende dyr oplevede noget særligt.
I andet vers opfordrer han den sorgfulde sjæl til at blive sund og glad på grund
af barnet, der er født i Betlehem til trøst for hvert et hjerte. Når så H. C. Andersen
opfordrer os til at blive som børn i sjæl og sind, oplever jeg, at vi skal være mere
ubekymrede, men samtidig være villige til at dele vor overflod med dem, der
mangler. Gud gav i sin kærlighed os sin søn som Herre og Frelser, og han lærte
os at elske vor næste.
Det betyder, at vi med vore handlinger kan være med til at skabe juleglæde
også hos dem, der mangler hvad der er nødvendigt til at opretholde livet. At dele
vor overflod med den verden, der sulter, kan være med til at skabe juleglæden
hos os - fordi vi ser, at livet bliver bedre for mennesker, så de med os kan sige
halleluja, der betyder lovet være Gud, som åbenbarede sin kærlighed og frelsestanker med mennesker i Jesus. Derudaf springer den ægte glæde og der kan vi
ønske hinanden en GLÆDELIG JUL!
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.
På forhånd tak for hjælpen!

