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PEGASUS CUP TURNERING 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.

Formand

Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge 7
5270 Odense N, tlf. 6618 6220
ingolarsen@gmail.com

Næstformand

Bitten Hemmingsen
Roskildevej 130, 4100 Ringsted
Tlf. 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

Viggo Duer
Inger Clausager Nielsen

Lager

Fyn: Randi og Carl Jørgen
Præstebuen 14, Sdr. Aaby
5592 Ejby
Randi tlf. 2440 0952
randi.l.madsen@gmail.com
Jørgen tlf. 2123 1090
carl.j.f@madsen.mail.dk
Tlf. fastnet 6478 1254
Sjælland: Bitten og Steffen

Økonomi / medlemsregistrering

Elvin Hougaard, Ringsted Tlf. 5761 4426
Holmehave 12, 4100 Ringsted
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
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.
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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

__________________________________________________________________________________________________

At følge med...

Som tiden dog går - hurtigere og hurtigere. Vi skynder os - vi skal nå det - vi
skal være med - vi skal være opdateret.
Hvilken verden vi lever i - alt skal gå op i en højere enhed.
Fodbold, hele verdens spil, det skal vi have tid til.
Miljøkonferencer, det skal vi være bedre til.
Anders Breiviks straffesag hænger os langt ud af halsen, men vi følger med.
Syrien - Egypten - Palæstina osv. Vi skal følge med.
Homofile vielser - hvad skal vi mene?
Vort TV sætter dagsordenen, vi slæbes igennem det altsammen og skal tage
stilling til det hele.
Men det, vi som mennesker har allermest behov for, er Guds kærlighed og
”Elsk din næste som dig selv.”
Forståelse og ikke fordømmelse har vi alle brug for - og dertil mad og drikke
samt varmt tøj.
Det ville blive en meget bedre verden, hvis vi alle levede efter ”Elsk din næste...”
Lad os derfor fortsat i Projekt ØST vise næstekærlighed overfor hinanden og
fortsat hjælpe i Østeuropa. Lad os komme hinanden lidt mere ved og verdens
alt for store problemer lidt mindre ved - så får vort arbejde fremgang.
Jeg vil ønske jer alle i Projekt ØST en god sommerferie!
Ingo
Nogle af vore små venner i Polen
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Grundlovsdag i Polen

Kære venner i Danmark!
Jeres omtale af vore nye lokaler i
Pegasus vakte stor begejstring hos
brugerne, som er meget glade for at
se sig selv på tryk.
Vi sender jer her nogle billeder fra
3. maj-festivalen i Cewlino. 3. maj er
Polens Grundlovsdag, hvor alle har fri
og det officielle Polen fejrer landets
første forfatning fra 3. maj 1791.
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Det var Europas første nedskrevne
grundlov og nummer to i verden efter
USA’s to år før i 1789.
Forfatningen ændrede det politiske
system i Polen og kunne have ført til
oprettelsen af et moderne land med
demokrati og frie borgerrettigheder.
Men de omgivende stater ville ikke
acceptere dette og det udviklede sig
tragisk - læs mere herom på side 15.

Dagen markeres hos os med en stor
fest med sangkor, udstillinger, boder
m.m. Hvert år har vi en nation indenfor
EU i centrum - sidste år var det Danmark med dansk kultur, kogekunst og
historie. I år var det Tyskland. Hvert år
sponsorerer Jas-i-Malgosia et lotteri,
hvor mange af gevinsterne er ting fra
jeres transporter: Legetøj, dukker, vaser, figurer m. m.
To af vore mange
unge hjælpere til
de mange boder
og koncerter.

Der var rigtig
god afsætning
af lodder i den
store tombola.
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Pegasus Cup Turneringen

Fredag den 18. maj løb den store
I-Sports Competitions-Pegasus Cup af
stabelen – den store sportskamp om
Pegasus-Pokalen, som afholdes hvert
år. Deltagerne kom fra 5 hjælpecentre
for handicappede i Sianow, Biesiekierz,
Bobolice, Krag og fra Manowo kom Pegasus.

Præmiebordet

Mange discipliner var krævende for deltagerne, men alle gik på med frisk mod.
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Hvert center stillede med 7 deltagere, en hjælper og leder – kun Pegasus
var repræsenteret med et større antal.
I alt var der 80 deltagere.
Vi kunne glæde os over fint vejr, det
var den første varme, solfyldte dag i en
hel uge. Alle var veloplagte og ved godt
mod til kampene.
Borgmesteren for Manowo kommune sagde i sin velkomsttale: ”I er
alle vindere, fordi I mødte op her til ISports’ turnering om Pegasus Cup.”
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Lige fra starten blev vore deltagere
klare over, at konkurrencen ville blive
hård. Kastene i langbold var frygtet af
dem og vort bedste resultat opnåede
vi i tovtrækning - en forrygende kamp,
hvor vi sled os til en andenplads.
Under hele turneringen fik deltagerne hjælp af frivillige unge fra højskolen
i Manowo – de udførte et glimrende
arbejde med de handicappede.

Alle var stolte af deres præmier.

I det endelige resultat kom Pegasus
ind på en fjerdeplads, vinder blev centret fra Sianow. Alle deltagere fik medaljer for at være med og store sportstasker fra vore venner i Projekt ØST, og
de frivillige hjælpere kunne vi give slik
og mascotdyr fra jer.
Venlige hilsner fra Tadeusz
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Da foråret kom til Manowo

Vi har modtaget
disse dejlige
forårsbilleder
fra Tadeusz - er
storken mon ikke
kommet fra
Danmark?
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Besøg på lageret i Ringsted

Vort store imponerende lager på Huginvej i Ringsteds industrikvarter...

Fredag den 16. juni var der bestyrelsesmøde og da flere af medlemmerne ikke
havde set det nye lager i Ringsted, blev mødet henlagt hertil.

Vi har dog ikke lejet hele hallen...

- faktisk har vi bare et stort hjørne af den.
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Torsdag den 10. maj afgik
en transport til Barwice,
som er ved at opbygge et
lager af hjælpemidler for
handicappede, hvortil folk
henvises af kommunen til
at komme og låne tingene.

Vi får til stadighed
mange sække med tøj
til både børn og voksne, ligeledes skotøj og
tasker m. m.

Vi fik også hilst
på vor trofaste
lagerhund
Nikki.
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Strikkeklubben i Sønderup

Historien bag vor strikkeklub er, at
jeg i mange år har haft en børneklub
under de tre menighedsråd i Sønderup, Gudum og Nordrup sogne.
På et tidspunkt ønskede flere damer i sognene, at der også var noget
de kunne samles om - der foregår efterhånden ikke så meget lokalt her. Vi
blev så enige om at samles hveranden
torsdag eftermiddag, hvor vi hyggede
os, snakkede og drak kaffe.
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Men vi ville også gerne bruge tiden
til at hjælpe nogen, der ikke havde de
samme gode livsbetingelser som os.
Nogle kendte Tove og Eilif, så vi blev
enige om at støtte Projekt ØST med
vort arbejde og har nu i 3 vintre sendt
en stor portion strikkede ting afsted
til Polen gennem dem.
Disse billeder er fra årsafslutningen og viser vor omfattende produktion af alt muligt i strik til børn.
Her er Eilif
kommet med
på billedet,
da han ved
sæsonens
afslutning
hentede
vinterens
produktion
af strikvarer.
Så vanker der
smørrebrød
til de flittge
damer!

Nu skulle vi ellers holde sommerpause, men blev enige om i den tid at
mødes på skift hos hinanden.
Ny sæson starter torsdag den 27.
september, men vi optager gerne nye
medlemmer allerede nu.
Vi mødes hveranden torsdag kl.
14.30-16.30 i Sønderup Mødesal.
Vel mødt til fornøjelige og kreative
timer! Der er altid kaffe og lidt lækkert til blodsukker-balancen.
Vil du vide mere, så kontakt Ellen Frederiksen,
tlf. 5852 4970 eller mail ef@soenderupkirke.dk

Venlig hilsen
fra os alle!
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Polens nyere historie

Med Hitlers ikke-angrebspagt med Rusland blev Polen i 1939 flækket midt igennem.

Som supplement til teksten på side 4 om Polens historie har Monika sendt
os denne uddybende kommentar fra forskellige historiske kilder:
Polen var omkring 1770 et af Europas største lande, men grundlæggende
var det svagt. Der var ingen centralmagt, ingen fælles statskasse og hæren talte
kun 12.000 mand. Polens sidste konge, Stanisław 2. August Poniatowski, der
kom på tronen i 1764 med støtte fra Ruslands kejserinde Katarina den Store,
ville gøre Polen til en moderne stat, men nabomagterne søgte at forhindre ethvert tilløb til politiske, administrative og militære reformer.
Et adelsoprør vendt mod kongen og Rusland blev støttet af Frankrig og Osmannerriget og det udviklede sig til en omfattende borgerkrig. Da Rusland og
Østrig var ved at komme i krig med hinanden, foreslog Preussen en deling af
Polen mellem de tre lande.
Ved denne første deling i 1772 mistede Polen 1/3 af sit areal og over 1/3 af
befolkningen. Preussen tog Vestpreussen og fik dermed forbindelse mellem
Brandenburg, Pommern og Østpreussen, mens Polen blev afskåret fra Østersøen. Rusland tog den østlige del af Hviderusland og Østrig fik Galicja.
Efter 1772 oplevede Polen en bemærkelsesværdig økonomisk og kulturel
fremgang og til sidst lykkedes det at få gennemført en demokratisk forfatning
med et konstitutionelt monarki ved 3. Maj-Forfatningen 1791. Men da Preussen og Rusland ikke ville acceptere et stærkt Polen, rykkede russiske tropper
ind i landet og nedkæmpede de polske styrker. Resultatet blev, at Polen i 1793
atter blev delt mellem Preussen og Rusland.
Inspireret af den franske revolution ledede Tadeusz Kościuszko året efter en
opstand, hvori for første gang også bønderne og borgerne tog del. Det lykkedes
at indtage Warszawa og Vilnius, men de bukkede til sidst under for overmagten
og russerne gennemførte en blodig massakre på befolkningen i Warszawa.
Ved den 3. deling mellem Rusland, Preussen og Østrig i 1795 forsvandt Polen helt fra Europakortet og det opstod først igen som suveræn stat i 1918.
3. maj er stadig en af de to vigtigste datoer i den polske kalender, kun overgået af årsdagen for genoprettelse af uafhængighed den 11. november 1918.
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Sommerstævne med generalforsamling

lørdag 25. august kl. 11.30 på Hans Tausen Centret i Birkende
Kl. 11.30 er der forevisning af Birkende Kirke ved Rasmus Pedersen.
Kl. 12.00 spiser vi frokost til kr. 60.-, øl og vand kan købes.
Kl. 13.30 begynder generalforsamlingen med denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning 2011 og godkendelse heraf
Regnskab for 2011 og godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand - Ingo Larsen modtager genvalg
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse - på valg er
a. Bitten Hemmingsen - modtager genvalg
b. Eilif Christensen - modtager genvalg
c. Linda Pedersen - modtager genvalg
d. Steffen Hemmingsen - modtager genvalg
e. 1. suppleant Inger Clausager Nielsen - modtager genvalg
f. 2. suppleant Rasmus Pedersen
g. Nye kandidater kan foreslås på generalforsamlingen
Hver enkelt kandidat bliver præsenteret
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Har du forslag til drøftelse under pkt. 7, skal de være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Har du en sparegris med mønter du har samlet til P. Ø., så tag den med, så
den kan blive tømt - der vil være nye sparegrise på generalforsamlingen.
Vi sætter også kasser op til brugte frimærker og indsamlede dåsekapsler.
Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding senest 10. august til formand, næstformand eller kasserer - se mail-adresser og tlf.nr. på side 2.
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Gaver og kontingenter
18. APRIL - 29. JUNI 2012
U.S.,Tønder 100,00. B.A., Frederiksberg 50,00. O.J., Sporup 150,00. C-E.D, 105,00. O.R.
M., Roskilde 200,00. C.J.B.N., Egå 2000,00. K.B. & J.C. Kalundborg 50,00. G.S.M., Haderslev 200,00. V.B., Fredericia 250,00. P.K.N., Holsted 200,00. J.S., Herning 150,00. I.J., Egå
100,00. C.L., Aabybro 100,00. J.K.L.B., Århus V. 121,00. C.L., Aabybro 200,00. N.N., Frederiksberg 400,00. J.B., Galten 150,00. B.I., Viborg 250,00. B.M., Odense N. 300,00. C.P.,
Odense 500,00. L.P., Langeskov 1000,00. A.C.A., Skærbæk 100,00. E.B., Them 150,00. A.
E. Samsø 200,00. G.N., Snekkersten 300,00. E.B., Samsø 150,00. C.J., Næstved 100,00.
M.N., Hellerup 100,00. K.V.N., København N. 200,00. G.B., Kolding 250,00. B.A., Frederiksberg 150,00. B.E.& L.G., Odense N. 200,00. E.E.E., Odder 500,00. U.B., Allerød 150,00.
T.B., Skærbæk 500,00. U.S., Tønder 150,00. I.M., Aalestrup 150,00. V.H., Brøndby Strand
200,00. V.H., Brøndby Strand 200,00. I.N. Holmegård 150,00. G.B., Helsingør 300,00. B.H.,
Nyborg 200,00. S.E., Tilst 100,00. C.M.C., Ryslinge 500,00. K.H-C., Herlev 500,00. C.N.,
Agerskov 100,00. B.J., Århus C. 150,00. M.&B.K., Horsens 200,00. G.N., Karup J. 2000,00.
E.K., Vanløse 150,00. U.S., Tønder 100,00. O.O., Vejle 100,00. F.F., Morud 150,00. I.S. &
H.J., Værløse 50,00. K.A.H., Glostrup 300,00. M.J.& B.J., Odense SV. 500,00. F.A., Charlottenlund 50,00. L.L.M., Ølsted 300,00. C-E.D., 105,00. T.F., Samsø 150,00. N.J.K., København Ø. 150,00. M.K., Roskilde 150,00. K.E.G., Store Heddinge 100,00. G.D., Vanløse
50,00. I.N., Odense SV. 100,00. K.L., Jægerspris 150,00. T.L., Ringsted 150,00. I.P., Herlev
500,00. R.J., Århus C. 200,00. I.R., Odense C. 150,00. J.K.L.B., Århus V. 121,00. R.P.,
Brønshøj 150,00. K.S.Middelfart 150,00. I.H., Odense M. 200,00. K.W., Skødstrup 250,00.
U.S., Tønder 100,00. J.K.L.B., Århus V. 121,00. B.C., Kjellerup 1000,00.
TAK til alle giverne!
Har du spørgsmål til bidragslisten eller regnskabet, er du velkommen til at ringe til vor
revisor Pia Jensen på tlf. 57 61 44 26 eller at sende en mail: elvin.hougaard@mail.dk
Har du husket at opgive dit CPR-nr. på giroblanketten? Det et nødvendigt for at få fradrag på selvangivelsen.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie!

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 Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge 7,
5270 Odense N.
TAK for din hjælp!
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Kontingent:
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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 er
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
Kom ud i marken en sommerdag
og se, hvor dejligt der er derude;
dèr ligger engen med lunden bag
og er så blød som en silkepude;
og bækken løber så let forbi,
den hopper over de våde stene,
og busken væder sit blad deri
og rækker mod den med sine grene.

Og kløvermarken i blomster står,
den dufter som vore liljebede;
dèr haren med sine unger går,
og dèr har lærken i skjul sin rede.
Og hist ved dammen kærminder gro
imellem klokker og vilde roser,
mens storken går med dybsindig ro
og vader med sine røde hoser.

Den fynske bonde og digter Mads Hansen, ja han var også spillemand,
så vi må sige, han var en mand med mange jern i ilden. Det skal bemærkes,
at en af de sange, som han skrev begynder med ordene “Jeg er en simpel
bondemand”. Jeg synes han er meget mere end en simpel bondemand.
Han beskriver sommeren så levende og smukt, at vi næsten føler vi er
midt i naturen, blot ved at læse hans digt. Det er en smuk og stemningsfuld
naturbeskrivelse. Engen er som en silkepude, og kløvermarken dufter som et
liljebed. Det er da vidunderligt poetisk sprog. Og vi kan næsten se haren med
sine unger og lærken der vogter sin rede. Og så har vi den herlige stork, der
vader med sine røde hoser.
Jo, der er sommerglæde for alle pengene. Nu er det jo juli, og så kommer sidste vers og fortæller om dage der kortes og landet der snart vil få en
gylden kjole, et smukt billede på efteråret.
Jeg tror naturens skønhed, som der står, lærer os at lege, og tager os
med i skole om livets vilkår. Det kan så få os til at tænke på dem, der ikke er
så heldige som os, at bo i et smukt og rigt land, så vi må dele med andre i
verden af vor overflod, så vi kan være med til at bryde nødens onde spiral i
andre dele af verden.
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!

