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Vinter i Polen
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
udenlandsk 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.

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

		

2

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

__________________________________________________________________________________________________

Det er koldt derude...

I skrivende stund er det så koldt derude - folk dør af kulde i Østeuropa og
der er stort behov for hjælp.
Siden sidst har vi fået et lager på 250 m2 på Huginsvej 15, 4100 Ringsted til
modtagelse af donationer. Lastbiler kan køre ind og være i ly for vejret, det
samme kan vi, når vi fylder vognene og det er en stor behagelighed.
Vi beder derfor vore givere ringe til Bitten Hemmingsen, tlf. 20 18 69 24, så
vi kan åbne lageret og gøre klar til at modtage lasten.
I januar-februar er der gået 2 transporter af sted og flere vil følge.
For 5 år siden oprettede vi sammen med Barwice kommune en central for
hjælpemidler, hvor folk kunne låne de hjælpemidler, den enkelte havde brug
for. Idéen var, at lægerne kunne henvise lokale borgere hertil. Denne central
har kørt godt lige siden, da der er et stort behov for disse ting.
Nu vil man i Karlino kommune gerne have oprettet en lignende central og
det er vi naturligvis med på, men det koster penge. Vort lager i Ringsted fyldes
dagligt med doneret hospitalsudstyr, møbler, fødevarer, tøj m. m. - men vi har
ikke penge til at få det videre til Polen.
Det er her, du kan være med ved at forny dit medlemsskab, som ikke fornyes
automatisk - benyt girokortet i dette nr. og husk at anføre dit CPR-nr., da vi ved
årets slutning indberetter alle gaver og kontingenter til SKAT, så du kan få fradrag på selvangivelsen. Mange har allerede fornyet kontingentet - tak for det!
Formand Ingo Larsen

Hjælp os med at at hjælpe andre!

Der er stort behov for strikvarer alle de steder,
hvor vinteren er hård og varer længere end på
vore breddegrader. Vore mange strikkedamer ud
over landet er flittige, men de mangler garn!
Har du garnrester liggende, så send dem til os
- alt har interesse, alt kan bruges.
Send garnet til formanden
Ingo Larsen,
Chr. Lehns Vænge 7,
5270 Odense N
TAK for din hjælp!
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Udflugt til Kolberg

Her slutter beretningen om sommerturen med besøget i Kolberg, på
polsk Kolobrzeg, lørdag den 25. juni.
Kolberg har cirka 48.000 indbyggere og hele kyststrækningen betegnes i folkemunde som Polens Riviera.
Under Anden Verdenskrig var Kolberg den første polske by, der blev befriet og der er lavet et stort museum
om den polske hær på stedet.
Byens historie, går tilbage til år
500 og gennem flere århundreder har
den været et trafikalt knudepunkt for
handel til det meste af Europa.

4

Kolberg er i dag berømt for sine
brede badestrande, historiske kirker,
mindesmærker, golfbaner, wellness
centre, spabade, sit specielle mikroklima og den mineralrige jod- og
saltholdige luft, som har stor helbredende effekt på mennesker med bl.a.
kredsløbssygdomme, åndedrætsproblemer og gigt.
Den lange kystpromenade og centrum blev nydt efter som man havde
lyst. Mange af os fik på en af fiskerestauranterne smagt de berømte fiskefiller, som er et must på disse kanter.

Strandpromenaden
Havnerundfart

Byen har mange gamle huse

Polen er kommet ind i EU!

Fyrtårnet ved havnen
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Hjulene ruller igen

Det er altid en stor fornøjelse at få
fyldt den store lastbil fra Polen med
ting og sager, som de trænger til.
Tadeusz havde meddelt, at han kan
bruge hospitalssenge i et ubegrænset
antal, så 1. december startede vi i Søborg med at læsse 42 flotte elektriske
senge. Seniorcentret Egegården havde
planlagt det sådan, at de fik leveret
helt nye senge samtidigt med, at vi
stod parat til at hente de brugte. Det
gav hektisk aktivitet, da personalet
skulle have beboerne ud af sengene.
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I Ringsted ventede 10 lige så flotte
elsenge, som vi havde hentet på plejehjemmet Huset William i Valby.
Dette var begyndelsen til juletransporten tirsdag 20. december, hvor
dagen begyndte hos Beauvais i Svinninge med 10 paller fødevarer.
Fra Berendsen Textil Service A/S i
Søborg havde vi fået paller med hånddesinfektion.
Tadeusz havde også ønsket nogle
brugte cykler, som brugerne af dagcentrene selv kan sætte i stand - derfor var der 15 stk. med. Desuden tøj,
fodtøj, stomiposer m.m. til hospitalet.

Til transporten 25. januar læssede
vi 45 hospitalssenge, et røntgenleje,
kørestole m. m. fra Slagelse Sygehus.
Det er Dorte, Morten, Søren, Kaled,
Taha og Steffen på disse billeder.

Afskærmninger til stuer
og papir er lige velkomne
på hospitalerne i Polen.
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Så kom det nye lager
i brug

Torsdag den 9. februar læssede vi
for første gang fra vort nye lager på
Huginsvej 15 i Ringsted.
Det var Vagn, Kaj, Erik, Søren og Elif,
der fyldte vognen.
En stor tak til Tom fra Slagelse Sygehus for alle sengene m. m., som vi
sendte den 25. januar – til Kim og
hans hjælpere fra Hjælpemiddeldepotet i Værebro for mange el-kørestole
og almindelige kørestole m. m. - til
Niels Madsen fra Herlev Sygehus – til
Henrik Bendsen og ikke mindst Herlev Apotek, der gjorde det muligt at få

Dette billede
fra lageret
giver kun et
lille indtryk
af, hvor meget
plads vi har
fået... hele 250
kvadratmeter!
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fragtet en masse gode ting fra Helsingør Sygehus til Ringsted.
Desuden en STOR tak til alle jer, der
støtter Projekt ØST, så vi kunne få alle
disse ting af sted til Barwice.

Nytårshilsener fra Polen
I anledning af det nye år har vi
modtaget hilsener fra vore venner
i Barwice, Karlino og Cetun, som vi
bringer på de følgende sider.

Fra Barwice

har vi fået brevet på næste side, der i
oversættelse lyder således:

Kære Ingo Larsen
Lad os lade al bedrøvelse, beklagelser og smertelige øjeblikke bag os og
begynde et nyt år med glæde. Vi ønsker alt godt for dig, din familie og dit
arbejdsteam.
Tak for bladet med beretningerne
om det danske holds tur til Barwice.
Jeres besøg var en helt usædvanlig
begivenhed sidste år. I fik mulighed
for personligt at se en af de familier,
som bruger hjælpemidlerne til handicappede. Vi er meget taknemlige for

jeres hjælp, venlighed og for at I har
støttet os siden 2003.
Tak igen for udstyret, som er meget nyttigt for vort sociale pensionsvæsen, der nu har eksisteret i 7 år og i
dag ikke ville have været her uden jeres hjælp. Listen over de familier, der
har haft gavn af jeres hjælpemidler, er
meget lang.
Vi må i dag erkende, at der bliver
flere og flere mennesker, som er syge
eller har manglende legemlige funktioner og har stærkt behov for disse
hjælpemidler. Vort eget lager af dem
er utilstrækkeligt og nedslidt.
Derfor vil vi være glade for et fortsat samarbejde og støtte fra jeres forening Projekt ØST.
Venligste hilsener,
Zenon Maksalon, borgmester
Alicja Kowalik, socialkoordinator

Barwice
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Karlino

Fra Karlino

har vi fået et langt brev på engelsk,
der i oversættelse lyder:
Kære Eva og Ingo Larsen!
Et menneskes storhed viser sig ikke i
hvad han ejer, men hvad han er - ikke
i, hvad han har, men i hvad han deler
med andre.
Pave Johannes Paul II
Med disse ord af vor store landsmand Johannes Paul II vil jeg indlede
vor tak og hjertelige hilsen til jer.
Tiden løber så hurtigt, men i Karlinos kommunalbestyrelse glemmer vi
ikke vore venner - især ikke dem, hvis
hjerter er forbundet med vores by og
som hjælper vores hjemstavn ved at
dele med os, når det er tiltrængt.
Desværre er problemer som fattigdom, arbejdsløshed og hjælpeløshed
hos mange ikke blevet mindre, men
vi vil ikke give op. Vi gør os store anstrengelser for at forbedre de sociale
forhold for vore borgere - ikke med

færdige løsninger, men først og fremmest ved at få dem aktiveret i et
arbejde. Det kan kun lade sig gøre
under visse forhold og sociale betingelser som jobskabelse, nye investorer og bygning af ny infrastruktur i de
berørte områder.
I det gamle år lykkedes det os at
gennemføre en del forbedringer i vores by. Næsten 95 % af vejnettet blev
renoveret. Planlagte torves og andre
steders udseende er blevet forbedret.
Nye beboelser er blevet bygget efter
socialt boligbyggeris regler. Vi har videreført moderniseringen af opvarmning i offentlige bygninger.
Alt bliver gennemført under hensyntagen til den omgivende natur og
med brug af udstyr med grøn energi.
Der er også lagt vægt på at udvikle
undervisning og uddannelse. På dette
område har vi renoveret flere lokale
skoler og nu har praktisk taget alle
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lokale skoler en ny legeplads. I 2011
har vi påbegyndt en nødvendig renovering af den kommunale børnehave
i Karlino. I samme bygning vil vi oprette dagpleje for de mindste børn.
Sidste år kunne vi også bygge et
længe savnet sportcenter i Karlino.
Nu er det tid for næste trin. I 2012
forventer vi at foretage 18 vigtige investeringer, når vi har afsluttet alle
dem, der blev påbegyndt i 2011.
Vi har blandt andet opnået midler
fra fonde til at renovere 5 kirker, afslutte oprettelsen af gangstier og af
cykelstier på jernbaneskråninger.
Et af de største firmaer i kommunen, Homanit, har lige afsluttet et projekt og ansat ca. 400 mennesker og de
planlægger yderligere investeringer.
Et andet firma i byen, Scanrad, der
arbejder med svensk kapital, har ansat ca. 40 mennesker.
Endvidere skal det bemærkes, at
man netop nu er ved at anlægge en ny
fabrik i industriområdet, denne gang
for engelsk kapital.
For tiden investerer vi i landområderne, hvor vi renoverer bygninger,
køber nyt udstyr, bygger nye fritidsklubber og reparerer de gamle klubhuse i hele kommunen.

Viadukt ved Karlino
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Men den vigtigste opgave i nærmeste fremtid er at skabe nyt liv i Karlinos centrum på Bispeøen og indgyde
en ny ånd i disse forfaldne bygninger.
Vi vil oprette et center for videnskab
og teknologi, et moderne uddannelses- og underholdningscenter.
Meget af dette arbejde er allerede
gjort. Vi har især haft succes med at
samle et antal ledere fra de omliggende landsbyer til et samarbejde om
projekter for deres borgere.
Vi giver ikke op. Vi er hele tiden på
jagt efter støtte fra fonde, så borgerne
kan komme til at leve under bedre
sociale og økonomiske vilkår. Vi kan
ikke gøre folk rige, men vi stræber efter, at de ikke skal forblive fattige, at
give dem håb om en lysere fremtid.
Jeg benytter igen lejligheden til at
takke jer af hele mit hjerte for den
største gave man kan give: Venskab
og hjælp til vor kommune og dens
borgere.
Vi sender jer de bedste hilsener og
ønsker om solfyldte dage med et godt
helbred og den tro og optimisme, som
vi har mærket udgår fra jer ved vore
møder.
Waldemar Misko
Borgmester

Fra Cetun

Kære venner!
Rigtig mange tak for jeres sidste leveringer.
Antallet af hospitalssenge er overvældende, så vi er glade, meget glade.
Vi har nemlig i nogle måneder fået
mange opringninger fra folk, hvis pårørende var kronisk syge, og de bad
allesammen om en rigtig hospitalsseng til dem.

Alle disse ønsker har vi nu kunnet
opfylde, så vi er meget taknemlige.
Også den sidste transport med fødevarer, bl. a. marmelade, var en herlig gave. De fattigste familier i vores
kommune og også i Cetun og Zydowo
fik fødevarepakker til jul og var meget glade for denne hjælp til højtiden.
Vi ønsker jer alt godt i det nye år
- godt helbred og fremgang i livet!
Hjertelig hilsen fra Tadeusz.
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Husk at forny kontingentet!
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 det giver os større vægt hos myndighederne.

Medlemsskabet fortsætter ikke automatisk

men skal fornyes hvert år. Benyt girokortet
i dette nr., hvor der er en rubrik for indbePlejehjemmet i Cetun
taling af kontingent for 2012.
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 snarest, så vi kan
få et overblik over, hvor mange
Terapi for handicappede
vi er. På forhånd tak!
KONTINGENTSATSER

Enkeltperson 150 kr.
Ægtepar 200 kr.
Firmaer og skoler 300 kr.
Kirker 300 kr.
Foreninger 300 kr.

SOS- børnehave i Barwice
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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,
men ressourcerne er små. Transporterne
består af fødevarer, vitaminer, tøj,
sko, skoleting, hospitalsudstyr, legetøj og dukker, møbler m. m.
I januar-februar fik vi 2 transporter
af sted og i år satser vi på 15 transporter med i alt 450 tons.
Den polske lastbil fyldes

Kørestol til handicappet
Opfyldning af lageret i Kozalin
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Gaver og kontingenter
21. DECEMBER 2011 - 14. FEBRUAR 2012
B.K-J., Horsens 400, S.K., Ringsted 259, B.K., Ringsted 315,50, B.M, Odense 500, H.S,
Beder 3000, U.S, Tønder 350, B.H., Silkeborg 150, N.N., Frederiksberg 200, J.K.L.B., Århus
V 212, J.U.L., Hjørring 2150, J.U.L., Hjørring 2150, A..N., Ringsted 150, B.A., Frederiksberg
100, C-E.D., Glostrup 360, R.D., Ulfborg 75, N-F., Vedbæk 2000, E.P., Højbjerg 100, J.B.,
Galten 250, M.&S.D., Ringsted 300, G.J., Egå 300, B.J., Odense N 150, E.J., Odense N
150, J.C., Odense N 150, G.D., Odense NV. 150, E.& I.L, Odense N 200, H.M. J., Odense
NV 200, J.T.J., Kbh. S. 150, B.S.K-S., Løgumkloster 650, B.V.C., Herning 100, L.& P.P., Langeskov 1200, E.N., Børkop 150, S.S.N., Sorø 150, H.E.H., Bjæverskov 150, C.M., Ringsted
150, B.W., Middelfart 200, B.&S. H, Ringsted 200, D.&M.P., Bjæverskov 200, A.J., Ringsted
200, A.E., Samsø 250, K.M., Egå 100, M.&B.J., Odense SV 200, J.J., Ålborg SV 200, K.A.,
Tune 150, Y’s M.C.Å., Egtved 2000, B.M., Espergærde 150, A.&K.S., Fåborg 200, S.D.H.,
Esbjerg Ø 400, B.P., Stenløse 1000, H.& G.C., Nr. Åby 200, H.H., Risskov 150, M.&B.K.,
Horsens 200, G.B, Roskilde 150, C.J., Næstved 150, H.S. Højbjerg 150, J.T., Randers SV
200, G.B, Helsingør 250, K.H.C., Herlev 500, L.K., Humble 1150, C. & C.H-H, Hørsholm
200, C.P., Odense C 50.000, E.&T.J., Kbh. NV 400, K.H., Helsingør 200, L.S.M., Rudkøbing
150, E.K., Vanløse 150, I.J, Nykøbing F. 300,R.K., Odense C 150, K.&L.N., Odense SV 200,
E.&F.A., Slagelse 200, K.N., Grindsted 650, I.&E.G., Horsens 200, T.H.M., Skanderborg
200, H.A., Farum 150, B.M., Odense N 150, B.K.S., Sorø 150, N.C., Højbjerg 150, B.S.K.,
Haderslev 300, S.L., Espergærde 150, E.K.K., Viuf 150, I.L.N., Odense SV 200, I.P., Otterup 500, M.N., Hellerup 200, A.D.Q, Odense NV 200, E.S., Otterup 150, K.F., Roskilde
150, G. M., Juelsminde 500, G.N., Snekkersten 150, C.C.L., Gistrup 150, L.L.M., Ølsted
400, D.C., Broby 150, T.H., Randers SØ 150, C.M.C., Ryslinge 500, Anonym 500, M.H.,
Samsø 150, G.B., Kolding 150, E.M., Hovedgård 150, A.C.A., Skærbæk 150, A.A., Skjern
200, P.L., Skagen 200, H.D., Horsens 200, A.L., Sydals 300, V.H., Brøndby Strand 400,
E.B., Samsø 150, K.N., Grindsted 650, K.A.H., Glostrup 100, O.J., Sporup 150, J.K., Årslev
150, A.&.E.K, Broby 200, R.N., Ullerslev 400, P.G., Høng 150, F. M.F., Morud 300, I.&.S.
Bonefeldt, Horsens 100, A.K.J., Høng 150, J.C.A., Odense N 150, S.F.S., Toftlund 150, T.&F.
L., Herlufmagle 200, G.T., Holmegaard 200, K.B.&J.C., Kalundborg 200, I.K.R., Kbh. Ø 150,
L.A., Kgs. Lyngby 200, F.A., Charlottenlund 50, I.M.S., Ringsted 150, I.C.K.W., Brøndby
Strand 300, A.J., Frederikshavn 300, A.E., Ullerslev 150, V.K., Sdr. Bjert 150, E.K.P., Allerød
150, V.C., Sommersted 150, J.M., Farsø 1000, N.J.K., Kbh. Ø. 150, G.D., Vanløse 50, G.&
J.S., Århus C 100, K.J., Vejen 150, Anonym 150, B.J., Højbjerg 150, T.K., Kbh. V 250, A.M.,
Vanløse 150, C.N., Agerskov 100, K.W., Frederiksberg 150, R.&.R.G., Ullerslev 200, D.A.,
V. Skerninge 150, I.D., Ullerslev 150, B.M.C., Hornbæk 700, I.S., Haderslev 150, M.K.,
Roskilde 75, B.H., Nysted 150, E.&.H.P., Smørum 200, A. K., Rønne 200, I.M.N., Viuf 1500,
B.&.H.V., Korsør 200, M.K., Ålborg Ø 200, B.C., Kjellerup 600, B.F., Mariager 150, E.G.,
Samsø 200, M.&.P.K.N., Holsted 200. TAK til alle giverne!
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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

Frem over kan selv en 5-krone anvendes til fradrag, fordi der ikke er noget mindstebeløb
mere. De 500 kr. du ikke kan få fradrag for, tages nu i toppen, så maksimumsfradraget per
nedsat til 14.500 kr. Dette maksimumsbeløb reguleres hvert år. Der er større fradragsmulighed ved bindende aftale over mindst 10 år. Ønsker du skattefradrag, skal du oplyse dit
CPR-nr. til os. Efter nytår indsender vi dit samlede gavebeløb til SKAT, som lægger det
sammen med, hvad du eventuelt har givet til andre foreninger med fradragsret.

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
Hør, hør, hvor det tør!
Det hagler og pibler,
det krabler og kribler
fra tegl og fra tag,
vi har solskin i dag;
alle små roser bag rude
drømmer: Vintren er ude.

Gå, gå nu på tå!
Det siver og sjasker,
man tripper og trasker
fra sten til sten:
Herregud, sikke ben!
Alle små skomagerdrenge
drømmer om drikkepenge.

Samtidig med, at jeg har set på Chr. Richardts lille digt, har jeg skævet
ud af vinduet, men sneen lå stadig derude. Nå, nu er det jo sådan, at meteorologerne har lovet mildere vejr inden for en uges tid. Så det med at se
ud af vinduet er nok ønsketænkning.
Det kunne ellers være rart, om der snart kom lidt varme, så sneen smelter og de første blomster, der står og kigger op over snelaget, kunne folde
sig ud i al deres pragt. Så roserne bag ruden kunne opleve, at vinteren var
ude. Da skal det jo først krable og krible fra taget, og vi vil trippe og traske
i vand. En ting véd vi dog, at foråret kommer, vi bliver bare utålmodige.
Når det så virkelig begynder at tø og vi skal vade i vand, så har vi noget andet at brokke os over. Vi mennesker er ikke lette at gøre tilpas. Nu
har vi vist bedre fodtøj i dag, end de havde på Chr. Richardts tid. Vi har
sko med tykke gummisåler, der ikke så let tager skade af lidt væde, men
der er vist heller ikke så mange skomagerdrenge tilbage, som drømmer
om drikkepenge. Så sparer vi dem, men dem er der brug for i en anden
sammenhæng.
Der er mange steder i verden, hvor der er behov for hjælp. Nogle steder
bliver vandet en trussel mod livet og det er ofte steder, hvor de ikke har
vore gode hjælpemidler mod oversvømmelse og andre katastrofer. Der er
vist mange i Polen, der ikke har så gode vilkår. som vi har. Dér er det ikke
nok med drikkepenge, der skal mere til for at lindre på vanskelighederne.
Så må vi jo glæde os over, at varmeregningen ikke bliver så stor i år, som
den var sidste år, så er der mere at give til dem der trænger andre steder
i verden.
En ting er ganske sikker: Vi glæder os til foråret med alle dets skønne
farver og den lunere luft. Kan vi så også dele vor glæde ved at hjælpe dem,
der mangler hvad vi har, så de også må få et godt forår. Så det ikke kun bliver en drøm om drikkepenge, men en virkelighed, der kan mærkes, fordi vi
var villige til at dele med dem. Så tror jeg vor glæde over foråret bliver endnu større.
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Vinter i Polen
Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

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!

