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Forår 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.
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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

__________________________________________________________________________________________________

Det er NU, vi skal hjælpe

Vi oplever for tiden en verden, som er ude af trit og samling.
Vi må se på, at diktatorer bomber og myrder deres eget folk, vi ser billeder
af krigens gru og kan intet gøre.
Vi er magtesløse, og dog - hvis vi virkelig forstod kærlighedens og hjælpsomhedens magt, kunne vi udrette meget.
Hvorfor har vi så svært ved at hjælpe?
Hvorfor yder vi så lidt?
To af mange spørgsmål. I Projekt ØST vil vi gerne hjælpe meget mere hvor vi
arbejder, for derigennem at nå længere ud.
Vi modtager mere og mere til transporterne, derfor stor tak til vore sponsorer, som har tillid til os og til de mange steder, hvortil vi bringer alting frem.
I Polen siger man tak for alt og de bruger alt.
Hjælp os med fortsat at kunne transportere hjælp ud til alle dem, der trænger - det er nu, de har brug for hjælp, det er nu, du kan hjælpe. Tak for støtten!
Formand Ingo Larsen

Ny transport
er afgået

Dette billede af
vor nye lagerhal
giver et indtryk
af dens størrelse.
Her kan tingene
aflæsses og nye
transporter fuldføres uden hensyn til vejret
udenfor.
Torsdag den 1. marts afgik den 4. transport i år. Den gik udelukkende til Karlino: Mange paller med bleer og hygiejneartikler fra SCA Hygiene Products i Allerød, børneskolemøbler fra Lyng Skole i Fredericia, hospitalssenge, kørestole,
rollatorer, bade/bækkenstole, krykker m. m. til byens nye depot for hjælpemidler, hvortil læger kan henvise folk. Desuden almindelige møbler som reoler,
stole, borde og så det sædvanlige tøj og fodtøj m. m.
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Hilsen
fra terapicentret
Pegasus
i Manowo
Kære venner i Danmark!
Vi sender jer alle gode ønsker fra
brugerne af Pegasus og fra foreningen
Jas i Malgosia i Pommern.
I anledning af påsken har brugerne
med hjælp fra vor terapist fremstillet
en serie påskekort, hvoraf vi sendte
et til jer.
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Der sker meget her for tiden. I december sidste år blev vi færdige med
at renovere flere rum og har nu i dem
indrettet hyggelige opholdstuer samt
et sted med symaskiner og et snedkerværksted.
Med denne udvidede plads har vi
kunnet optage 23 brugere mere!

Med materialerne I har
sendt os kan vi aktivere
kvinderne med syning af
håndklæder, broderier og
vægtæpper m. m.
Mænd arbejder i træ
og fremstiller billedrammer, graveringer i træ,
lysestager, små dekorative ting og udfører også
reparationer.

18. maj løber et
stort arrangement
af stabelen: Sportsturneringen om Pegasus Cup. Der bliver
deltagere fra os og
fra fire andre centre
i nabobyerne Biesiekierz, Sianów, Bobolice og Krag. Stævnet
afholdes på det store
stadion og der bliver
sikkert mange tilskuere. Vinderholdet får
Pegasus Pokalen og
alle deltagerne får
præmier.
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Præmierne er rygsække, t-shirts,
huer og tasker, som vi har fået med
jeres transporter.
Vi vil til den tid sende jer en rapport og billeder fra stævnet.

Denne mand kan kun bruge
venstre hånd, men med hjælp af
eletrisk apparatur kan han gravere smukke motiver i træ.
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Vi sender jer her nogle billeder, så I
kan få et indtryk af disse nye faciliteter, som vi alle er meget glade for.
Venligste hilsener fra os alle!
Tadeusz

Påskehilsen fra Polen
Flowers blooming,
reaching out to touch
the morning sun, bring
promises of hope and
joy meant for everyone.
Srodowiskowt Dom Samopåomocy
PEGAZ
Pomorska Fundacja ”Jas i Malgosia”
Manowo 2012
Fra vore venner på aktivitetscentret
PEGASUS i Manowo har vi modtaget
dette festlige påskekort, som de selv
har fremstillet, med gode ønsker om
håb og glæde for os alle i Projekt ØST.
Hjertelig tak til Tadeusz og brugerne
af centret!

Velkommen til åbent hus!

Fredag den 18. maj runder vor formand de 75 år og holder åbent hus kl.
11.00-14.00 på Chr. Lehns Vænge 7, Næsbyhoved Broby i det nordlige
Odense. Han serverer lidt lækkert og alle er hjerteligt velkommen!
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Fra Rita Gøbel har vi modtaget denne opskrift på en blød, lækker krammeslange, hvortil man kan bruge selv
små garnrester.
Vi siger tak for denne gode idé og
opfordrer vore flittige strikkedamer
til at producere rigtig mange af dette
sjove dyr til de polske børn!

Lækker
KRAMMESLANGE
af garnrester

OPSKRIFT

Der er brugt bomuldsgarn, men
andet garn kan også bruges, hvis det
tåler maskinvask.
Fyld: Pudefyld, evt. indmaden af en
vindjakke eller et dynetæppe. Vat kan
ikke bruges, det klumper i vask.
Pinde: Strømpepinde nr. 3½ og en
40 cm rundpind nr. 3½.
Slå 16 m op på strømpepinde, 4 på
hver.
Halespids: Strik ca. 3 cm ret – tag
derefter 1 m ud på begyndelsen af
hver p på hver 6. omgang.
Når der er 20 m på hver pind, sættes arbejdet på den lille rundpind og
der strikkes lige så langt som man ønsker kroppen skal være.
Hovede: Her strikkes frem og tilbage i glatstrik, så der bliver en slids
til at fylde slangen med.
Dette gøres således: På 1. retpind
sættes mærketråde. Strik 20 m – sæt
mærke. 40 m – sæt mærke.
Strik pind ud – vrang tilbage.
Strik til der er 4 m før mærketråden. Tag 2 m sammen. Strik 2 m før og
efter mærketråden. Tag igen 2 m sammen. Gentages ved næste mærke.
Når indtagningerne mødes, lukkes
af på næste retpind.
Montering: Brodér øjne og næsebor på slangens hoved – brug ikke
knapper, da de let kan sluges af små
børn.
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Sy halespidsen sammen og fyld
slangen. De aflukkede masker trækkes sammen til en spids snude.
Slidsen sys sammen med små pæne
sting.
Slangetunge: Hækle 5 luftmasker
og lad tråden hænge. Hækl et stykke
magen til, de to stykker hækles sammen af de løse tråde 6 luftmasker. Sy
tungen på snuden. Slangen er færdig.
God fornøjelse!
Har flere af jer nogle gode
opskrifter, så send dem til
Uffe med et foto af det færdige produkt. Adressen på
side 2 forneden til højre.

JUBILÆUMSTUR TIL POLEN

Næste år har Projekt ØST dobbelt-jubilæum, idet det da er 20 år siden vi
begyndte i Skt. Petersborg og 10 år siden vi begyndte i Polen.

I Skt. Petersborg samarbejdede vi fra 1993 med en evangelisk frikirke, børnehjem, børnehospitaler, skoler og optagelseshjemmet for gadebørn. Det gav os
mange opgaver med renovering af hospitalsstuer, køkkenet, toiletter og baderum på optagelseshjemmet, nyt indgangsparti på en lille friskole og meget
mere. Herover nogle af de mange dejlige børn, vi mødte på børnehjemmene.

Ny brandbil til Barwice!
Men efterhånden som præsident Putin strammede betingelserne for udenlandske hjæpeorganisationer og til sidst bød os så urimelige vilkår, at vi måtte
opgive transporterne, måtte vi i 2003 se os om efter en ny arbejdsmark.
Valget faldt på Pommern i det nordlige Polen, hvor nedlæggelsen af de store
landbrugskollektiver var en katastrofe for befolkningen. Arbejdsløsheden var
tæt på 50 % og der var ikke mange muligheder for ungdommen. Her har vi
virket siden og fået et fint venskab med små kommuner med store problemer.
Vi har i bestyrelsen talt om en jubilæumstur til Polen i 2013 med et særligt
program. Datoen er endnu ikke fastlagt, men programmet vil blive bekendtgjort snarest muligt. Der vil derfor ikke blive arrangeret en tur i 2012.
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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 indbe- Handicapcenter
i Barwice
taling af kontingent for 2012.
Som medlem får du vort nyhedsHjælpemidler i Barwice
blad 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 vi er.
På forhånd tak!
Hjælpemidler
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Børnehave 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,
men ressourcerne er små. Transporterne
består af fødevarer, vitaminer, tøj, skoleting, hospitalsudstyr, legetøj og dukker, møbler m. m. I år har vi
fået 4 transporter af sted og satser på at komme op på 15.

SOS-Børnebyen i Karlino

Terapi i Barwice

KONTINGENTSATSER

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

Psykiatrisk dagcenter i Barwice
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Gaver og kontingenter
15. FEBRUAR - 18. APRIL 2012
K.V.N. Kbh. N. 200. B.D.J.I. Viborg 250. M.K.R. Brønshøj 450. P.R. Rudkøbing 900. R.J.
8000 Århus C. 350,00. I.Ø.K. 5750 Ringe 300. S.E.M. Grindsted 300. J.S. Herning 250.
B.B.N. Herlev 250. S.K. Helsingør 2000. J.F. Kolding 100. I.K.L. Vanløse 250. B.H. Gørlev
500. R.J. Horsens 200. B.N.S.I. Svendborg 150. A.S. Lunderskov 300. K.E.H. Fanø 150,00.
U.S. Tønder 100. J.K.L.B. Århus V. 111. G.B. Fredericia 150. M.L.A. Køge 1000. B.A. Frederiksberg 50. C.-E.D. Glostrup 105. S.B.E. Tilst 100. B.H.T. Holbæk 200. B.K. Marslev 310.
A.L.S. Aalestrup 350. H.K. Odense N. 150. I.B.E. og J.E. Ejby 200. H.C.K. Ringsted 150.
B.S.T. Sønderborg 200. I.Ø.K. Ringe 300. A.C.A. Skærbæk 100. C.J. Næstved 100. A.E.
Samsø 200. G.D. Odense N. 200. A.J. Kerteminde 250. H.Aa. Farum 150. A.P.H. Stenstrup
150. H.B. Svendborg 650. M.L. Odense N. 200. K.A. Tune 150. H.S. Beder 150. H. og
T.H.M. Skanderborg 200. J.J. Aalborg 200. C.P. Odense 650. E.M. Hovedgård 150. E.B.
Them 200. H.-H.C. København V. 100. M.B.R. Thisted 150. B.W. Middelfart 200. E.K.K.
Viuf 200. R. og Aa.V. Rødekro 200. M.F.H. Nørre Alslev 200. C.J.M. Løgstør 300. O.M.N.
Hørsholm 100. L.S. Aalestrup 2200. E.H. Charlottenlund 150. E.B. Samsø 150. C.L. Aabybro 150. I.P. Herlev 800. M.K. Roskilde 150. C.N. Agerskov 100. K.E.G. Store Heddinge
300. B.L.-H. Odense M. 150. T. og E.C. Korsør 200. M.H. Hemmet 150. V.K. Bjert 150. L.H.
Aalborg SØ 500. S.B. Horsens 200. L.P.H. Kbh.S. 150. K.V.N. Kbh.N. 200. K.H.C. Herlev 50.
G.D. Vanløse 50. S.J. Løsning 300. S.K. Ringsted 64. B.K. Ringsted 50. C.L. Espergærde
300. I.R. Odense C. 150. S.D. Næstved 150. G.S. Roskilde 100. N.J.K. Kbh. Ø. 100. P.S.
Kbh. S. 500. J.F. Kolding 100. I.H. Vedbæk 150. R.J. Århus C. 200. I.L.N. Odense SV. 200.
A.A. Solbjerg 200. C.-E.D. Glostrup 105. B.A. Frederiksberg 50. K.P. Ringsted 150. F.A.
Charlottenlund 50. B.K.-J. Horsens 350. A.G.S. Fåborg 200. C.B. Hobro 150. G. og J.E.S.
Århus C. 150. G.E.H.B. Herfølge 150. B.T. Frederikshavn 100. K.A.H. Glostrup 100. K.M.
Egå 100. V.H. Brøndby Strand 200. I.C.W. Brøndby Strand 250. J.G.M. Søborg 150. O.O.O.
Vejle 100. B.C. Kjellerup 600. C.J. Nyborg 500. U.S. Tønder 100. B.B.S. Århus V. 200.
A.M.P. Odense C. 150. T.F. Samsø 150. K.M. og B. Ostersen Aars 500. C.J.F.M. Ejby 500.
R. og S.H. Odense NØ 200. M.L. Skive 150. B.E.N. Egtved 150. J.G. Samsø 150. E. og T.L.
Odense V. 200. H.M. Kerteminde 150. TAK til alle giverne!

Strikkepindene gløder udover landet...
Vore mange strikkedamer er flittige, men de kan
hele tiden bruge mere garn! Har du garnrester
liggende, så send dem til os - alt har interesse.
Send garnet til formanden Ingo Larsen,
Chr. Lehns Vænge 7, 5270 Odense N.
TAK for din hjælp!
1
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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. 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 har givet til andre foreninger med fradragsret.
Ved at tegne et gavebrev over mindst 10 år får du fuld fradragsret for alle gaver til os.

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
Åh se, nu kommer våren
til haven og til gården,
og luften er så tynd og klar,
og uden lue går vor far,
så mange tanker hjertet får,
som ingen moders sjæl forstår.
Og mis går ud i solen,
før lå den lunt på kjolen
og leged’ med vor mor’s garn,
mens blæsten peb som vrantent barn
og bedstefar i ovnens krog
mildt grundet over bibelsprog.

Åh se, nu kommer våren
til alle her på gården,
og stuen er så tam og trang,
og hjertet løber fuldt af sang,
så det er ved at sprænges.
Er det, fordi det længes?

Der er noget livsbekræftende ved maj. Efter vinterens sne og kulde,
aprils omskiftelige vejr med regn og blæst, kommer maj, du søde milde.
En tid, der giver inspiration og gå på mod, nu skal der ske noget, enten
det så er ude eller inde. Naturen skal nydes i fulde drag. Sådan en skøn
majdag kan gøre én beruset.
Det er også det, vi oplever i Aage Berntsens tekst til Carl Nielsens
”Fynsk Forår.” Det er jo rart at kunne gå uden ”lue”, som vor far gør, når vi
skal ud i have og skov. På trods af det, står jo erindringen om blæsten, der
peb som et vrantent barn, stadig hos os. Da var det rart med den varme
stue, selvom den nu er bleven tam og trang. Solskin i forsommeren med
blomster og bøgetræer i lyse farver giver også et lettere sind, især for
dem, der følger sig trængt af vinterens mørke og kulde. Ja, hjertet fyldes
med sang i denne tid. Den glade og lyse stemning skaber en følelse af,
at livet bobler over, at hjertet er ved at sprænges. Er det fordi det længes,
spørger Aage Berntsen gennem den unge pige, der synger denne sang.
Det er der en sandhed i. Vi oplever til forskellige tider forskellige længsler. Den unge pige længes måske efter den unge mand, som i ”Fynsk
Forår” synger om sin kærlighed til ”vor nabo’s Ilsebil.” I en tid med snak
om terror kan vi jo længes efter en fredeligere og mere rolig verden.
Lad os så ikke glemme, at andre steder i verden og ikke så langt fra
vort land kan foråret og sommeren ikke få livet til at boble som hos os.
Derfor er det væsentligt, at vor boblende sommerstemning ikke får os til
at glemme at tænde lys i mørket for dem, der selv i den lyse maj kan opleve mørket i livet.
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!

