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Dette ægtepar i Barwice har fået hjælpemidler, der har gjort h

Dansk kunst bliver til korssting i terapicentret Pegasus i Manowo

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 2011 har vi sendt 8 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,
Ringsted. Se tlf. nr. i spalten til venstre.

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

__________________________________________________________________________________________________

Godt nytår!

Det ønsker vi alle, som læser dette. Vi skal se lidt tilbage på 2011, som bød
på mange positive oplevelser - læs de tre sidste numre af bladet en gang til.
Nu ser vi fremad. Hvad ønsker vi os af 2012? Først og fremmest flere medlemmer, så vi kan opretholde vor status overfor de forskellige myndigheder og
det betyder også meget overfor de fonde, vi vil søge penge hos i 2012.
I 2011 blev der sendt 8 transporter afsted til Polen, den sidste var en juletransport i december. I 2012 vil vi gerne op på 15 transporter. Derfor søger vi
mere lagerplads og har ved Ringsted fået et godt tilbud på ca. 250 m2.
Vi får en del hospitalsudstyr og møbler til skoler - det er jo sådan, at når man
ringer til os fra et hospital eller et plejehjem om en donation, vil de gerne have,
at vi henter det omgående. Derfor er det nødvendigt med et udvidet lager.
Det er også vigtigt at have tingene stående under gode forhold for at kunne
sende de rigtige ting til de rigtige institutioner, når der opstår et behov.
Efterhånden som EU-støtten slår igennem i Polen, retter vi opmærksomheden på nye lande med behov for hjælp. Kender du noget til det, så kontakt os.
En central for hjælpemidler, som lægerne kan henvise deres patienter til,
er et stort ønske fra lægerne i Barwice og Karlino kommuner. Her skal folk
kunne hente borde, stole, senge, gangstativer, rollatorer m. m., enten til låns i
en periode eller som deres ejendom.
Vi hjælper hospitaler, plejehjem og skoler, men vil gennem en sådan central
kunne hjælpe hver eneste borger i sit eget hjem. Kommunerne giver lagerplads
og lønner det personale, der skal stå for udleveringen.
Til slut vil jeg minde om, at dit medlemskab fortsætter ikke automatisk - det
skal fornyes hvert år. Læs mere herom på side 10 og 11.
Vel mødt til et godt nyt arbejdsår!
P. b.v. Ingo Larsen
Parti fra Karlino
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Rundt i Manowo med Tadeusz

Udsigt over Kozalin fra ”Det hellige bjerg” - i klart vejr kan man se helt til Østersøen.
Her fortsætter vi beretningen om
sommerturen til Polen.
Torsdag den 23. juni
havde Tadeusz tilrettelagt en rundtur
i omegnen af Kozalin, hvor vi besøgte
tre vidt forskellige steder.
Vi begyndte på ”Det hellige Bjerg” i
Polanow med en lille vandretur op til
et udsigtstårn, hvorfra der var vid udsigt rundt om Kozalin og ud til Østersøen i klart vejr – det var vi knap så
heldige med, men fik dog alligevel et
indtryk af landskabet.
Tårnet lå i en stor park, hvor der
også var et kloster, som havde været
børnehjem i kommunisttiden.

Vi fik forevist klostret, som havde en meget
lang historie.
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Derefter gik turen til
det lager, som Tadeusz
har fået stillet til rådighed for varer, inden de
fordeles til fem omkringliggende socialcentre i
de respektive kommuner
efter behov. Lageret er i
en gammel lagerhal, som
russerne brugte til opbevaring af ammunition.
Men ved jerntæppets fald blev
de i 1990 nødt til at trække deres
militære installationer tilbage til
Rusland, så nu anvendes hallen til
mere fredelige formål.
Lige i nærheden lå i øvrigt en
hel by, der havde været hemmelig
for den almindelige polak, indtil
russerne forlod området – den
havde kun været befolket af soldater og deres familier.

Vi havde mange ting med i bussen og
de blev nu bragt ind på lageret.
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90 % af varerne på dette lager var
afsat og ventede kun på afhentning fra
de respektive kommuner – resten venter på, at behov for netop denne vare
opstår og bliver så leveret videre.
Enkelte paller med marmelade fra
Beauvais og konserves fra Tulip stod
fortsat tilbage, men langt den største
del var allerede fordelt. Tingene får
ikke lov at stå ret længe på lageret.
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Terapicentret ”Pegasus”
Sidste stop på programmet var besøg på Pegasus – aktivitetscentret i
Manowo, som stort set er møbleret af
ting fra PØ.
Søren genkendte sin lænestol og
fik et gensyn med den – dog har en
bruger af centret ”sat sig” på stolen

bruger den som arbejdsstol, når hun
broderer.
Hun skal i gang med broderiet, der
forestiller Otto Baches maleri Et Kobbel Heste udenfor en Kro fra 1878, det
er vist på forsiden af dette nr. og er
naturligvis doneret fra DK.

Vi fik serveret en dejlig grøn og sund frokost med masser af frugt.
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Så ruller vi ind i det nye år!
Det er tid til at forny dit medlemsskab

Vi har brug for alle de medlemmer, vi kan
få - det betyder meget, når vi søger fonde
m.m. og giver os større vægt hos myndighederne.

Plejehjemmet i Cetun

Medlemsskab fortsætter ikke automatisk

men skal fornyes hvert år. Benyt girokortet
i dette nr., hvor der er en rubrik for indbetaling af kontingent for 2012.
Terapi for handicappede Som medlem får du nyhedsbladet hele året og har stemmeret
på den årlige generalforsamling
ligesom du er valgbar til bestyrelsen. Vi vil bede dig forny dit
medlemsskab i januar, så vi kan
få et overblik over, hvor mange
vi er. På forhånd tak!

Kontingentsatser:
Enkeltperson 150 kr.
Ægtepar 200 kr.
Firmaer og skoler 300 kr.
Kirker 300 kr.
Foreninger 300 kr.
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Børnehaven i Karlino

Vil du være med?
Så støtter du vore mange opgaver i det
nye år: Medicin, høreapparater og briller.
Behovene i de små kommuner er mange
og ressourcerne er små.
Vore transporter omfatter fødevarer, vitaminer, tøj, sko, skoleudstyr, hospitalsudstyr, legetøj
og dukker, møbler m. m.

Tøjuddeling i Karlino

Sidste år fik vi sendt 7 transporter afsted, i år satser vi på
15 transporter med ialt 450
tons. Husk: Når vi løfter i flok,
løfter vi nok!
Barwice set fra luften
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Gaver og kontingenter
1. NOVEMBER - 20. DECEMBER 2011
KM Egå 100, HMJ Odense NV 100, CJ Nyborg 300, C-E.D. Glostrup 205, CJ Næstved 100,
AE Samsø 150, KS Otterup 200, BA Frederiksberg 60, MK Horsens 50, RD Ulfborg 75, HW,
Middelfart 130, JS Herning 200, MLA Køge 1000, ILN Odense SV 300, JF Kolding 100,
H&GC Nr. Åby 200, MN Hellerup 200, CP Odense C 400, BJ Århus C 250, AH Stenstrup 100,
SB Horsens 200, EMMN Samsø 100, VH Brøndby Strand 200, JKLB Århus V 121, SBE Tilst
300, EH-C Herlev 75, HE Århus C 100, EK Vanløse 200, HM Kerteminde 500, BMC Hornbæk 550, TF Samsø 100, CL Espergærde 500, KB&JC Kalundborg 50, ACA Skærbæk 100,
KJ Hedehusene 300, EH Charlottenlund 850, PKN Holsted 200, BH Nyborg 150, S&MD
Ringsted 100, KVN Kbh N. 200, RH Århus C 200, D Vanløse 400, M&BJ Odense SV 500,
KH Fanø 150, BC Kjellerup 1000, JKH Ringsted 50, BT Frederikshavn 100, LLM Ølsted 300,
MK Roskilde 50, US Tønder 100, DMN Hørsholm 1000, EKP Allerød 50, FA Charlottenlund
50, 000 Vejle 100, BJ Højbjerg 100, LP Langeskov 1000, CJBN Egå 1850, BA Frederiksberg 50, CED 105, KAH Glostrup 100, NJK Kbh Ø. 200, CN Agerskov 100, RD Ulfborg
75, ML 150, JKLB Århus V 151, JMJ Ørnhøj 350, GDN Karup J. 1850, HK Korsør 65, J &
GS Århus C 150, F København 13.800, EI Viborg 500, AJ Kerteminde 200, UN Odense N
100, TB Skærbæk 200, BDJI Viborg 300, IP Herlev 800, A 13900, EF Frederiksberg 50.
Efter ønske fra mange medlemmer genoptager vi nu at bringe listen over kontingenter og
gaver i bladet. Af hensyn til bladets trykning slutter listen i midten af sidste måned, resten
bringes i det følgende nr.
Vor revisor gør opmærksom på, at hvis nogle af jer ikke kan genkende beløbet I har indbetalt, skyldes det, at kontingentet er fratrukket gavebeløbet, så hvis man har indbetalt 2000
kr., er de 150 kr. gået til kontingent og fratrukket det fulde beløb. Det blev bestemt ved sidste
års generalforsamling. Se i øvrigt fradragsreglerne på girokuponen.
HUSK at opgive dit CPR-nr. på girokuponen, ellers kan vi ikke indberette til SKAT.
TAK for alle kontingenter og gaver!
Vinter i Polen
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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
Chr. Lehns Vænge 7
5270 Odense N

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
Chr. Lehns Vænge 7
5270 Odense N

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 2011. 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
Det barn, der danser på dit skød,
har kinden varm og rund og rød.
Men - ve os! - der er andre små
med kinden kold og skarp og grå.

De råber: ”Vi er mælk og brød!”
De råber: ”Vi er havregrød!”
De råber: ”Børn med kinder grå,
dem kan vi hjælpe, blot vi må!”

I disse tider er din pung
velsagtens ikke alt for tung.
Men prøv at lytte til den, du,
småmønterne fik stemme nu:

Du lukker op, du gi’r dem lov,
så sandt som børn har det behov,
så sandt som barnet på dit skød
har kinden varm og rund og rød.

Der er noget i dette digt, som Kaj Munk skrev i 1933, der understreger eksistensen af et fællesskab ud over de snævre grænser, vi
som mennesker ofte sætter.
Vore fællesskaber kan ofte være begrænset til familien, dem vi
kender og deler interesse med. Det er jo det, der ofte siges fra politisk hold i hvert fald fra visse partier.
Det er måske fordi vi somme tider glemmer, at livet er så uendeligt meget større end vor egen virkelighed.
Når vi derimod tager vort udgangspunkt i en kristen humanistisk
holdning, bliver udsynet et helt andet, hvor vor næste, som også er
vort medmenneske, bliver en del af fællesskabet.
Det er den virkelighed som opleves, når vi ser på nøden rundt om
i verden, også i Østeuropa. Det vil jo i Projekt ØST sammenhæng
først sige Polen.
Dette syn på fællesskabet skulle gerne betyde, at der udsprang
en oplevelse af, at fællesskabet har en værdi, så den der har vanskelige vilkår, også oplever sig som en del af dette fællesskab, fordi
vi med vore handlinger viser, at fællesskabets værdi er en nytteværdi. Derfor må vi høre småmønternes råben, lukke op og give
dem lov til at hjælpe.
Derved kan vi være med til at give andre mennesker et bedre
nytår end de ellers ville få, og jeg tror også, at vi selv får et godt nytår
med dét syn på fællesskabet og dets værdi.
Godt og velsignet nytår!
Bent
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ISSN 1395-1394

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!

