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SOMMERSTÆVNE I BIRKENDE

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

Inger Clausager Nielsen
Rasmus Pedersen

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.

Revision

DM Revision
Ulstrupvej 10, 4682 Tureby
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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

Så blev det efterår...

Sommeren er forbi - og hvilken sommer! Vi fik hele skalaen fra bagende sol
over kolde dage til regnskyl af næsten tropisk omfang, som betød vandskader
for rigtig mange mennesker.
Nu håber vi på et godt efterår, hvor vi kan samle kræfter til en mild vinter.
Nu er der aldrig vinter i Projekt ØST, vi arbejder ufortrødent videre på at
gøre hverdagen lidt lettere for børnene og de gamle i Polen - ikke mindst om
vinteren, hvor kuldegraderne kommer betydeligt længere ned end her.
Vi har haft et vellykket sommerstævne i Birkende, læs om det på de følgende
sider. Her fik vi bekræftet det gode sammenhold i vor lille forening, som meget
gerne skulle blive større inden næste stævne.
Vi har ikke penge til store reklamefremstød, men må bruge mund-til-mundmetoden ved at give familie og venner vort blad og opfordre dem til at læse det.
Derfor får vi trykt ekstra eksemplarer, som du kan rekvirere ved at ringe eller
maile til lageret i Ringsted.
I alle årene har vi haft et korps af dygtige strikke- og hækledamer ud over
hele landet, som har produceret imponerende mængder af varmt strik til vore
små venner i Polen. En af dem er lederen af Sønderup Strikkeklub, som i år var
med på sommerstævnet for første gang. Det er rart at få ansigter på navne vi
kender, og vi sender en stor tak til de flittige damer i Sønderup, som i år ikke
har undt sig selv lidt ferie, men hele sommeren er mødtes privat udenfor deres
strikkestue i sognegården.
Til næste år markerer vi 10 års arbejde i Polen med en speciel jubilæumstur
i maj måned, nærmere program følger. Har du ikke været med før på vore ture,
skulle du unde dig selv at møde vore samarbejdspartnere i de små landkommuner - og børnene i skoler og børnehaver.
Venlig hilsen, Ingo

Efterår i Polen
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Sommerstævnet i Birkende
Lørdag den 25. august løb vort traditionelle sommerstævne af stabelen
på Hans Tausen Centeret i Birkende.
Vejret var overskyet og der kom en
smule regn i løbet af formiddagen. I
løbet af dagen klarede det dog op og
vi kunne køre hjem i dejligt solskin.
Mødetiden var kl. 11.30, men allerede en time før mødte de første deltagere op, flere kom fra Sjælland.

Flere havde poser, kasser og kurve med, som indeholdt ting til transporter.
Rita Gøbel kom med Bamse
og Dukke Lise, der var klar
til at udvandre til Polen.
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Vi begyndte med
et besøg i
Birkende kirke
Rasmus Pedersen havde givet mulighed for et besøg i Birkende kirke og
det var de fleste interesseret i. Turen
gik over den smukke gamle kirkegård
og få minutter efter var vi ved kirken.
Den blev bygget i midten af 1200-

tallet og er ombygget flere gange, den
ældste del er koret og 2/3 af skibet.
Biskop Jacob Madsen nævner i 1589
i sin visitatsbog, at kirken er ”tornet”
dvs. har fået tårn. Efter adskillige ejere overgik kirken i 1912 til selveje.
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Rasmus fortalte
om kirken gennem
tiderne og om dens
inventar. Altertavlen
er et smukt billedskærerarbejde med
originale figurer fra
1460-70, motivet er
korsfæstelsen. 1896
fik den ny ramme.

Mindetavlen om
Hans Tausen fortæller:
Fra Plov til Bispestol ham kaldte
Herrens Aand.
Sit Fædreland
han løste af Pavekirkens Baand.
Opsat af kirkens
ejer, præst og
sognet i 1866.
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Prædikestolen er fra 1579 og blev i 1925
restaureret af Nationalmuseet, hvor flere
lag maling blev fjernet, så den fremtræder
tættest muligt på sin oprindelige skikkelse.
Om klokkerne skriver biskop Jakob Madsen 1589 i visitatsbogen: ”Der er 2 Clocker,
1 liden, den store Synder.” I 1813 mistede
klokken sin stemme og blev sendt til København, men forsvandt derovre. En ny blev
ophængt i 1845, men revnede året efter og
måtte omstøbes, den blev ophængt i 1847.
Døbefonten i tilhugget granit blev i 1643
udskiftet med en drejet sandstensfont, der
var i brug indtil sidst i 1930’erne. Da fandt
man den gamle granitfont som vandtrug
på Kragsbjerggaard ved Odense! Den er nu
igen kommet til ære og værdighed i kirken.

Og så var der
SOMMERSTÆVNE
Da vi kom tilbage kl. 12.00, var der
kommet flere deltagere, og vi hilste
på hinanden og hyggesnakkede.

Nu bød Ingo Larsen velkommen og
traditionen tro sang vi fra Højskolesangbogen sangen om Hans Tausen.

På Tave Bondes ager i Birkende by
der gik en lille plovdreng og sang under sky.
Han messed som klerken og drev på treven hest:
Gud give, Hans Plovkøring kunne blive præst!
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Ingo orienterede om dagens program, hvor frokosten var det næste
punkt. Den var tilrettelagt af Linda
og Rasmus, som bød på et velforsynet bord med alt til en god dansk
frokost. Der var drikkevarer i flere
udgaver og god afsætning på alt.

Frokosten

Tak til Linda og Rasmus for dejlig mad!
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Generalforsamlingen

Kl. 13.30 var det blevet tid for generalforsamlingen med den dagsorden,
der blev bragt i forrige nr:
1. Valg af dirigent og referent.
Her foreslog bestyrelsen Rasmus
Pedersen som dirigent og Uffe Nissen
som referent - det blev vedtaget.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
og ingen havde kommentarer til dens
dagsorden.
3. Bestyrelsens beretning.
Her fik Ingo ordet og aflagde beretning om, hvad der er sket siden sidste
sommerstævne:
”Endnu et år er gået siden sidste
generalforsamling - et spændende år,

Rasmus
ledte som
dirigent
slagets
gang på
udmærket
vis.

hvor vi blev færdige med at rette Projekt ØST op. Men vi må erkende, at
eftersom vi ikke arbejder i katastrofeområder eller i lignende forhold, er
der ikke megen hjælp at hente i fondene for humanitært arbejde. Med de
nye tiltag fra regeringen begrænses
vore muligheder også meget i Danida
og Mellemfolkeligt Samvirke.
Men vi har dog i det forløbne år fået støtte fra Tips & Lotto og fra Legofonden og så har vi fra en privat giver
modtaget en stor gave, som vi siger
hjertelig tak for.
Vort medlemstal er stabilt og ligger på ca. 350 som sidste år, det vil vi
gerne øge.
Det går fint med vore centraler for
hjælpemidler i Barwice og Manowa,
det er godt se de mange hjælpemidler
blive brugt af både læger og klienter.
Vi måtte holde en ekstraordinær
generalforsamling i oktober med det
ene formål at vælge ny formand, idet
Annemarie Nielsen havde trukket sig
efter sin meget store indsats gennem
2 år. Her blev Ingo Larsen genvalgt
som formand.
Vi har også fået et nyt lager i Ringsted, et hjørne af en meget stor hal,
hvor de polske vogne kan køre ind og
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laste uden hensyn til vejrliget. Det
er en meget stor lettelse at have god
plads til tingene.
Der er sendt 8 transporter til Polen i det forløbne år, målet var 15. De
fordeler sig på Barwice, Karlino og
Koszalin. Alle steder er tingene blevet
modtaget med stor taknemlighed.
Jeg er blevet ringet op af en journalist fra ugebladet Ude og Hjemme, der
i øjeblikket bringer en serie med omtaler af humanitære foreninger i Danmark. De vil gerne med os en tur til
Polen og besøge vore samarbejdere
dér for at lave en reportage i tekst og
fotos i ugebladet!
Samtidig med, at denne reportage
bringes, vil bladet lave en indsamling
til os blandt læserne - det kan betyde
mange nye medlemmer og et økonomisk løft, der kan mærkes, så denne
henvendelse er vi meget glade for.
I 2013 arrangerer vi en stor jubilæumstur til Polen, hvor vi nu har
arbejdet i 10 år. Det bliver i maj måned, hvor børnene er på skolerne før
ferien. Det er altid meget fornøjeligt
at møde de glade og høflige polske
skolebørn.
Prisen for denne tur er ikke fastsat,
men den bliver naturligvis betydeligt
billigere end med et rejsebureau.
Til slut skal der lyde en stor tak til
vore mange medarbejdere og trofaste
støtter, som hele tiden hjælper os til
at holde hjulene i gang.”
Dirigenten spurgte, om nogen havde spørgsmål til beretningen?
Ellen Frederiksen, der i forrige nr.
fortalte om Sønderup Strikkeklub, var
med for første gang og ytrede ønske
om at få bestyrelsen præsenteret.
Dette skete og herefter blev beretningen eenstemmigt godkendt med
akklamation.
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4. Regnskab for 2011
Vor kasserer Steffen Hemmingsen
omdelte en fyldig årsrapport fra revisoren, som blev studeret af forsamlingen. Der var ingen spørgsmål til
den og regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Satserne forbliver uændret.
6. Valg af formand.
Ingo var villig til genvalg, det blev
han med akklamation.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indsendt skriftlige forslag til formand eller bestyrelsen inden fristens udløb.
8. Valg af bestyrelse.
Alle var villige til genvalg, men bestyrelsen foreslog Rasmus Pedersen
som 2. suppleant, da Viggo Duer har
trukket sig. Han blev valgt og bestyrelsen genvalgt.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at skifte til et andet revisorfirma,
som kan gøre arbejdet for det halve.
Ændringen blev vedtaget.
10. Eventuelt.
Her var der et spørgsmål om, hvordan tingene fordeles i Polen?
Ingo fortalte om vort samarbejde
med de respektive kommuners socialforvaltninger, der kender behovene,
men vi kører også selv ud til børnehjem og private hjem, som vi véd har
brug for materiel hjælp. Vort største
scoop var leveringen af 300 tons køkkener fra KVIK køkkener, som kom
bl.a. SOS Børneby i Karlino til gode.
Et medlem motiverede et bifald til
Bitten og Steffen Hemmingsen for deres store arbejde med transporterne.
Herefter kunne dirigenten takke
for god ro og orden og afslutte årets
ordinære generalforsamling.

Lotteriet
Herefter løb det store traditionelle lotteri af stabelen, hvortil mange forskellige
medlemmer hvert år leverer de flotte gevinster. Hvert lod kostede 10 kr.

Der blev hurtigt
udsolgt med et flot
overskud på 1000
kr. Denne unge
mand var med for
første gang, men
hjemførte hele 3
gevinster.
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Her ses nogle af de mange, som gjorde en ganske god handel for deres penge.
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Eva Denning fra
Glostrup havde en
stor pose i hånden, da hun kom
til stævnet, som
indeholdt en stor
portion fint brodéregarn fra Kirkens
Genbrug i Glostrup.
Kan nogle af vore
flittige damer ude
i landet bruge det,
bedes I henvende
jer til Ingo Larsen,
se adresse og telefonnr. på side 2.

Ellen og Arne Frederiksen fra Sønderup ville gerne se billeder fra turene
til Polen, det sørgede Rasmus for.
Herefter skiltes vi efter en rigtig god
og positiv dag om vort gode formål.

Nye sjove
og bløde
krammedyr
til børnene
i Polen

Fra Rita Gøbel har vi modtaget disse
opskrifter på krammedyr af garnrester
til brug for vore flittige strikkedamer.
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Pippi Langstrømpe og hendes venner

er også populære i Polen, så her er opskrifterne på hende og hendes sjove dyr.

Materialer: Garn, der i kvalitet svarer til p nr. 3-50 gr. hudfarvet, 50 gr. rødt, 50 gr. off-white, 50 gr.
brunt, rester i gult, hvidt, turkis samt Iidt rødbrunt til hår og diverse farver til strømper.
Endvidere skal der bruges 3 små knapper, Iidt bukseelastik, smalt bånd til hat, 2 små perler, hudfarvet filt, 1 nipsenål til hatten, DMC Amagergarn-rester i farverne gul, rosa, hvid, rød, brun, sort,
syntetisk pladevat samt en ca. 3 cm tyk skumgummiplade til fyld i arme og ben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pippi

Hun måler ca. 35 cm i højden.
Pinde: Strømpepinde nr. 3 og hæklenål nr. 3.
Krop og hoved strikkes for sig. Slå 45 m op
med hudfarvet garn. Fordel m på strømpepindene og strik rundt i glat 16 cm. Strik 2 m sm,
strik 2. Gentag dette omg ud. Strik 2 omg uden
indt. Strik 2 m sm, strik 1. Gentag dette omg ud.
Strik 1 omg uden indt. Strik 2 m sm 2 og 2. Træk
tråden gennem de resterende m.
Ben: Slå 15 m op med hudfarvet garn. Fordel m
pa strømpepindene og strik rundt i glat 11 cm.
Luk af.
Fødder: Slå op som til ben og strik 5 cm. Strik 2
m sm, strik 1. Gentag dette omg ud. Strik 1 omg
uden indt. Strik m sm 2 og 2. Træk tråden gennem de resterende m.
Arme: Slå op som til ben og strik 12 cm. Luk af
som til fod.
Næse: Slå 5 m op med hudfarvet garn og strik
5 p glat. Luk af.
Montering: Stop krop og hoved godt og fast
med pladevat. Der beregnes ca. 10,5 cm til krop,
resten bliver hoved. Vikl garn stramt om til hals
og sy til forneden. Arme, ben og fødder stoppes
med strimler klippet af skumgummipladen. Vikl
om til håndled og sy fødder og ben sammen.
Sy til kroppen. Den lille næse rynkes sammen
omkring en tot pladevat og sys fast midt i ansigtet. Det rødbrune hår, som flettes i to strittende
fletninger, er en tyk frynse, som er vundet op
over en bog. Sy en midterskilning med kædesting, inden frynsen klippes op og sys fast oven
på hovedet. Flet fletningerne stramt (evt. med et
stykke ståltråd i). Brodér øjne, mund og fregner.
Mal kinder og næse med en rød farveblyant.
Kjole: Slå 35 m op med rødt garn og strik 9 cm
retstrikning. Tag jævnt ind til 25 m, strik 4 cm.
Luk af. Strik ryg på samme måde, blot deles m
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og de sidste 2 cm strikkes hver for sig, så der
dannes en lille slids midt bag. Slidsen Iukkes
med knap og trense.
Ærmer: Slå 20 m op og strik ret 3 cm. Luk af.
Sy evt. en lap på kjolen. Sy kjolen sammen, sy
ærmer i.
Bukser: Slå 50 m op med hvidt garn. Fordel m
på strømpepindene og strik 2 omg 1 r, 1 vr. Skift
til glat og strik rundt 6 cm. Del m og strik buksebenene færdige hver for sig. Strik 3 om glat og
slut med 1 omg 1 r, 1 vr. Luk af i rib.
Strømper: Slå 20 m op (farve efter ønske). Fordel m på strømpepindene og strik 2 omg 1 r, 1
vr. Skift til glat og strik rundt 13 cm. Luk af som
til fod. Den ene strømpe er stribet. Strømperne
holdes oppe med en elastik, som sys fast til buksebenene og knappes på strømperne med en
lille knap.
Hat: Hækles i gult. Slå 5 lm op, luk tii en ring
med 1 km. Hækl 8 fm om ringen. På næste omg
hækles 2 fm i hver m til 16 m. Derpå hækles der
2 fm i hveranden m til 24 m, derpå i hver 3 m til
32 m. Hækl 5 omg uden udtagn. Hækl 2 fm i hver
m og slut med 3 omg uden udtagn. Pynt hatten
med et smalt band og en hattenål.

Hr. Nilsson

Han måler ca. 15 cm i højden.
Slå 25 m op med brunt garn. Fordel m på strømpepindene og, strik glat rundt 8 cm. Luk af som
til dukkens fod. Stop med pladevat og vikl om til
hals. Det Iyserøde ansigt klippes i filt og sys pa.
Brodér øjne, næse og mund.
Ører: Slå 8 m op og strik 4 p ret. Luk 1 m af i beg
af hver p, til der er 4 m tilbage. Luk af. Sy ørerne
på og brodér med gult pa indersiden.
Arme: Slå 6 m op. Fordel m pa strømpepinde og
strik rundt i glat 6 cm. Træk tråden gennem m.
Ben: Slå 8 m op og strik som til arme i alt 7 cm.
Træk tråden gennem m. Arme og ben stoppes

med en strimmel skumgummi og Iidt pladevat.
Sy arme og ben fast til kroppen, vikl om til håndled og bøj et passende stykke om til fødder. Hæft
med et par sting. Slå 4 m op til hale og strik glat
på 2 pinde i alt 12 cm. Sy halen sammen.
Bukser: Slå 30 m op med grønt. Fordel m på
strømpepindene og strik 2 omg 1 r, 1 vr. Skift til
glat og strik 2 cm. Luk 2 m af midt bag. På næste
omg slås 2 nye m op over de aflukkede. Strik
yderligere 1 cm. Del m og strik ben. Hvert ben
måler 1 cm. Slut med 1 omg 1 r, 1 vr. Luk af i rib.
Slå 2 m op til seler. Strik ret på 2 pinde til selen er
lang nok. Der strikkes 2 seler, som krydses bag
pa ryggen. Pynt med 2 små perler foran.
Krop: Slå 35 m op med off-white garn og strik 8
cm retstrikning. Luk 10 m af til halshul. På næste
p slås 10 nye m op, strik igen 8 cm ret. Luk af.

Den prikkede hest

Den måler ca. 28 cm.
Hoved: Slå 12 m op med off-white og strik 4 cm
ret. Slå 10 m op og strik 10 cm ret. Luk 10 m af
og strik 4 cm ret. Luk af.
Ører: Slå 8 m op med off-white og strik 8 p ret.
Strik 2 m sm i beg af hver p, til alle m er lukket
af.
Ben: Slå 12 m op med brunt og strik 4 p ret. Skift
til off-white og strik 8 cm ret. Luk af.
Seletøj: Slå 2 m op med turkis og strik ret. Strik
til længden passer. Strik også en tøjle. Sy seletøjet fast på hesten.
Montering: Sy de forskellige dele sammen og
stop godt med pladevat. Hovedet sys på plads
i halshullet og ørerne sys fast. Brodér et par Iyserøde sting inde i ørerne. Brodér øjne, mund
og næsebor. Pandehår og manke er en tyk brun

Her har en heldig lille pige fået Pippi og hendes
sjove dyr foræret.
garnfrynse. De brune pletter broderes. Lav en
lang frynse til hale. Stop benene og sy dem fast.
Modeller: Hanne Galst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En hel zoologisk have

med blandt andet løve og
zebra har vi også fået fra
Rita Gøbel, den bringer vi i
et kommende nr.
Vi tror, at mange har lignende opskrifter liggende, som
andre strikkedamer kan bruge. Send udklip eller hefte til
vor bladmand Uffe Nissen i
Odense, se adresse side 2.
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Gaver og kontingenter
29. JUNI - 30. AUGUST 2012
US,Tønder 200,00. J.K.L.B., Århus V. 242,00. BC, Kjellerup 1000,00. BA, Frederiksberg 100,00. IH, Odense M. 200,00. C-E.D.Glostrup 210,00. G.&H.C., Nr.
Åby 200,00. K.S., Middelfart 150,00. K.M.O., Års 500,00. E.F. Ruds Vedby 150,00.
C.L., Åbybro 100,00. A.E., Samsø 200,00. J.L.Snekkersted 200,00. C.J.Næstved
100,00. A.C.A., Skærbæk 100,00.J.B., Galten 100,00. M.K., Roskilde 100,00. V.H.
Brøndby Strand 200,00. K.M., Egå 100,00. G.S., Roskilde 100,00. G.K., Ringsted
150,00. B.J., Århus C. 150,00. J.S., Herning 200,00. O.O.O., Vejle 100,00. S.P.C.,
Svendborg 200,00. Å.J.V., Rødekro 500,00. R.J., Århus C. 200,00. J.F., Kolding
100,00. C.P., Odense C. 500,00. C.L., Espergærde 300,00. F.A., Charlottenlund
50,00. B.T., Frederikshavn 100,00. G.og J.S., Århus C. 150,00. L.L.M., Ølsted
200,00. B.S.K.-S. Løgumkloster 100,00. L.P. Langeskov 2.034,50. C.N., Agerskov
100,00. E.P., Højbjerg 100,00. G.D., Vanløse 50,00. B.H., Nyborg 150,00. B. og M.
J., Odense SV. 500,00. L. H., Ålborg SØ. 500,00. V.K., Bjert 250,00. K.V.N., Kbh. N.
200,00. S.B.E., Tilst 100,00. I.C.W., Brøndby Strand 150,00. T.F., Samsø 100,00.
G.S., Aarup 100,00. B.og H.W., Middelfart 351,00. I.C.N., Odense N. 150,00.

TAK til alle giverne!

Har du spørgsmål til bidragslisten eller regnskabet, er du velkommen til at ringe
til Pia eller Elvin 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 er nødvendigt for at
få fradrag på selvangivelsen.

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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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
Det øjeblik, vi lever i, er ikke kun et nu.
Det er et led i kæden – hvor stærkt, bestemmer du!
De mange led i sammenhæng forbinder tid med tid,
hvert lille led må vogtes og agtes på med flid.
Det er så let at give op og lade alt stå til.
Men det er ikke livet og ikke hvad vi vil.
Vi har en styrke i os selv – en kraft at tære på:
Vi tror, at det kan nytte – og livet skal bestå.
Dette digt af Knud Holst fascinerede mig, da jeg var til en fest, hvor værten
havde printet nogle sange, som vi sang. Digtet har 7 vers, men pladsen tillader
ikke, at de alle bliver citeret.
Knud Holst siger noget om livet og tiden i dette digt. Når vi tænker over tiden
vi har levet, er det måske mange år, men hvor blev de af? Var de kun et nu? Fik
de betydning? Sådanne spørgsmål kan vi jo sidde og fundere på, når vi tænker
over tiden, der gik.
Digtet fortæller os, at dette nu er et led i kæden, som forbinder tid med tid.
Det enkelte menneskes liv er et led og hvert led må vogtes og agtes med flid. Her
peger digtet ud mod verden, vi skal ikke blive selvcentrerede, som ellers er en
holdning, der præger vor tid. Vi oplever på mange leder, at det hele drejer sig om
mig, mit og mine. Nej, der skal ses ud til alle de andre led.
Det begrunder digtet med en linie i næste vers, hvor der siges: Det er det store
perspektiv i alt, hvad der er til. Senere i samme vers læser vi: Det mindste er det
største – mangfoldighed gør stærk. Vi placeres i det store univers, hvor vi kun
er en prik. På trods af denne lidenhed i forhold til helheden banker livet sin egen
livsrytmik. Det gør livet i ethvert menneske, hvilket betyder at mennesket er helt,
skønt verden er delt.
I et senere vers taler digtet om, at det land, du lever i, lyser af en fordring, at
handling følger ord. Denne fordring på vort liv er med til at løfte sjæl og legeme op
af dorskheds lave slum, et nordisk lys i Norden. Og så bredes billedet ud, når det
bliver til et livsens verdensrum.
Det nordiske lys og livsens verdensrum følges af det andet citerede vers, hvor
vi ser, at den holdning, der blot lader stå til, ikke er livet og ikke hvad vi vil. Ud af
de sidste linier lyser håbet: Vi tror, at det kan nytte – og livet skal bestå. I sidste
vers konstateres, hvor lidt et øjeblik og et sekund er, men deraf fødes tiden.
Så kommer håbets dimension igen: Det splittede skal blive helt og ikke Ragnarok. På den baggrund rejses så spørgsmålet, om vi når at give det mening, dér
kan vi jo fortsætte vor fundering.
Bent
Et øjeblik er ingenting – sekunder er kun kort,
men af det fødes tiden – så sløs det ikke bort.
Det splittede skal blive helt og ikke Ragnarok.
Når vi at gi’ det mening, så har vi nået nok.
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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!

