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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.
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

Sidst på året

Året 2012 går på hæld og vi kan hver især glæde os over mange positive og
gode ting i årets løb. Sommeren var dog ikke blandt de bedste, vi har oplevet.
Men der er ingen grund til sortsyn og nu nærmer vi os julen, som for de
fleste danskere er den største kristne højtid. Vi bliver lidt mere gavmilde - det
mærker vi også i Projekt ØST og dermed mærker de polske børn det også.
Vi satser på at sende en speciel transport afsted inden jul og det er her, du
kan være ekstra gavmild.
Hele julens idé med at give hinanden gaver er jo udsprunget af den ene store
gave, som vi fik af Gud den første julenat: Hans søn Jesus Kristus. Det er julens
højdepunkt, derfor fejrer vi hans fødselsdag hvert eneste år.
Der skal herfra lyde ønsket om en rigtig glædelig jul med tak for al hjælp
og støtte fra vore donorer, medarbejdere og medlemmer i det år, der snart er
forbi.
Venlig hilsen, Ingo

God jul!
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Julen i Polen
minder meget om den danske jul,
men der er også store forskelle.
Her fortæller Monika om
julen i hendes hjemland.

Julen i Polen og især Juleaften er
årets absolutte højdepunkt og den
vigtigste højtid, som man ser frem
til med spænding og glæde og forbereder sig grundigt til. Det er en tid
til fest, men også til ro og eftertænk-

Ved det rige
julebord
skal der
også altid
være en
plads til
en uventet
gæst.
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somhed, der giver varme i hjertet og
fred i sjæl og sind.
Julen er forbundet med en lang
række meget gamle skikke og traditioner. En del af dem stammer endda
fra den hedenske tid.

Juleaftensdag pynter man juletræet og stiller det i stuen. I køkkenet er
man i gang med at lave de traditionelle juleretter. I stuen dækker man
bordet med en snehvid dug og lægger
lidt halm under dugen til minde om,
at Jesusbarnet blev født i en stald.
Man dækker bordet op med det fineste stel og bestik og stiller altid en
ekstra kuvert til en uventet gæst eller
til forfædrenes ånder, som den aften
besøger de levende. Traditionen byder, at ingen må være alene den aften,
så hvis en gæst banker på døren, skal
han blive budt hjertelig velkommen.
Midt på bordet stiller man de hellige
brød - oblater.
Det tynde brød
oblat, der indleder
julemiddagen, er
symbol på venskab,
kærlighed og
gensidig tilgivelse.

Når det bliver mørkt, venter man
på, at den første stjerne viser sig oppe
på himlen og det er normalt børnenes
opgave at holde øje med det.
Når de så kommer ind, opstemte
og råbende, kan man begynde at gå til
bords, men først skal man dele oblater med hinanden og ønske hinanden
alt godt.

Rødbedesuppe med
små ”ører” hører
med og så er der 1.
og 2. juledag mange
lækre kager.
Ifølge den katolske kirkes regler er al mad, der
serveres juleaften, tilberedt uden kød. Man spiser retter med fisk, gryn,
grønsager, tørrede svampe og frugter, honning og
birkes - der skal være lidt
fra marken, fra skoven,
fra vandet og fra haven,
og der skal altid være et
ulige antal retter, normalt
mellem 7 og 13.
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Retterne varierer meget i de forskellige regioner af Polen, men blandt
de mest karakteristiske og udbredte
findes sild i sur fløde eller olie, røget
ål, svampesuppe eller rødbedesuppe
med de såkaldte små ører – bittesmå
pirogger med svampefyld.
Der er også forskellige fisk som
stegt karpe, gedde, sandart eller laks,
kogt surkål med gule ærter og tørrede
svampe, kompot af tørrede svesker,
æbler og pærer samt en hjemmelavet
pasta med honning, birkes, rosiner og
mandler.
Efter aftensmaden er der tid til julegaver. I nogle hjem bliver de inden
spisningen gemt under juletræet, så
børnene ikke ser det, for så fortæller
man dem, at det var Julemanden, der
”lige for fem minutter siden” kom og
lagde dem under træet. I andre hjem
klæder Far sig i Julemandskostume
og uddeler gaverne.
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Når gaverne er blevet åbnet og
rost, er tiden inde til at synge julesange, være sammen og hygge sig. Mange
vælger at gå i kirke til midnatsmessen, kaldet hyrdemessen. I kirken får
man også mulighed for at beundre julekrybben.
1. og 2. Juledag går med familiehygge og besøg og masser af god mad
– nu meget gerne med kød, f. eks.
stegt and, gås eller svinesteg og lækre
hjemmelavede birkes-, honning- og
ostekager.

Sådan fejres Julen i langt de fleste
hjem i nutidens Polen. Der findes dog
et hav af andre folkelige traditioner,
både hedenske og kristne, som knytter sig til denne periode.
For der er ingen tvivl om, at Julen
er mysteriets og lysets tid.

Glædelig Jul til jer alle!
Monika

Julekrybber

Det var de rene kunstværker, der i gamle dage blev skabt af landsbyernes mestre
i træsnitning. Museet i Krakow har en stor samling af disse gamle julekrybber og
moderne udgaver kommer også til.
I hele Polen og særlig i Kraków er re kunne med julekrybberne skabe
der en lang tradition for at fremstille sig en ekstra indtægt i vintertiden og
julekrybber.
man konkurrerede om at skabe de
Allerede i 1200-tallet blev der her største og smukkeste krybber.
fremstillet krybber og Europas æld- Julesange
ste krybbefigurer stammer da også
Der findes mange skønne julesange
fra Kraków og er fra 1300-tallet.
i Polen og de klinger særlig smukt ved
I slutningen af 1700-tallet og i be- julemessen i de små landsbykirker.
gyndelsen af 1800-tallet fik krybberEn af dem er Pasterka, der betyder
ne en øget popularitet. Fra at være en Hyrdevagt. Det er populær tro i Polen,
en kirkelig skildring af Kristi Fødsel at når menigheden forener sig i bøn,
udviklede de sig til også at være et daler freden ned på den sneklædte,
socialt og politisk instrument, idet sovende Jord i hele den hellige julesanggrupper omkring krybben frem- nat og mennesker og husdyr forener
førte idéer og historier fra samtiden. deres stemmer i lovsang – men kun
Murere, kobbersmede og stenhugge- de rene af hjertet kan høre den...

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!
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Så kom Pegasus i stald!

Da vi var i Polen sidste år og besøgte terapicentret Pegasus i Mandowo, lavede nogle af deltagerne i det muntre samvær en blindtegning af den flyvende
hest, der er centrets symbol. Den blev ikke så vellykket, så vi lovede at sende et
bedre billede til Tadeusz, når vi kom hjem.
Dette ønske har Rita Gøbel nu opfyldt med assistance fra sin tegnelærer og
hun har sendt værket til Tadeusz. Det vakte stor glæde på centret og fik med
det samme en hædersplads i biblioteket. Tak til Rita for den elegante hest!
Tadeusz har sendt disse billeder og takker samtidig for sidste transport,
hvor især sengene var meget velkomne.
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Dear friends!
Thank you very much for
the last transport, especially
for the beds which were really needed. Also we will
make use of the food.
Everybody likes the picture of Pegasus. It hangs at the
Center in the honoured place
of our center.
We send regards to all of
you and wish good health.
Yours sincerely,
Tadeusz

Nødhjælp til Rumænien

Den private nødhjælp FIQ Romania, som er medlem af Projekt ØST, har været en tur
til Rumænien. Her fortæller Jan Wenzel om de begivenhedsrige dage.

Hvad er FIQ Romania?

Det er ikke en forening, men et privat foretagende
med Antonella Venzel som leder. Det begyndte
efter at hun og hendes mand mistede deres lille
datter Liv på en meningsløs måde. Liv var en
livlig, begavet pige, der som lille kunne sige: ”Se,
hvor dygtig jeg er til at stave, selv om jeg kun er
3 år!” Og så fulgte bestemt og stolt: ”F-I-Q!”
Hendes korte liv blev årsag til, at FIQ Romania
blev oprettet og denne artikel tilegnes hende.
FIQ Romania drives efter disse to principper:
1. Alt, som sendes med lastvognstogene til Rumænien, skal afleveres direkte i hånden på modtagerne. Alt kontrolleres af medhjælpere.
2. FIQ Romania modtager ikke penge, men nye
eller brugte rene og velfungerende ting.
Gennem de sidste 10 år er gennemsnitligt et
par tusinde familier om året blevet fuldt vinterpåklædt, fået køkken og arbejdsredskaber, legetøj
til børn og et antal madposer.
Projekt ØST har til denne transport givet ting fra
vort lager til FIQ Romania, idet vor formålsparakraft også omfatter arbejde i hele Østeuropa.

Torsdag den 25. oktober kørte Konrad og jeg fra Frederiksberg til Huginsvej i Ringsted med det sidste trailerlæs og læssede det af i jeres lager.
Lørdag den 27. oktober kl. 16 læssede Frank og Frank, Jeanett, Phillip,
Konrad, Daniel, Antonio, Silvio og Inger den rumænske lastvogn i Haslev.
Janne havde bagt en lækker kage.
Hele “bondetoget” rullede derefter
til Huginsvej i Ringsted, hvor Projekt
ØST og Steffen igen viste sig fra den fineste side med support, møbler, hjælpeudstyr til syge og ældre m. v.
Klokken 19 blev vogntoget sendt
afsted mod Drobeta-Turnu Severin,
der ligger ned til Donau med Serbien
overfor på den anden side af floden.
Byen Orsova ligger 25 km længere
mod vest. Hertil kommer foreningen
Rumænien 2003 hvert år med julegaver, hvor Bitten fra P. Ø. er med.
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Antonella og jeg satte os i firehjulstrækkeren søndag den 28. oktober kl.
17.15 og nåede frem til Drobeta-Turnu Severin onsdag den 31. oktober
kl. 18.00 - på selveste Halloween. Vi
ankom med et døgns forsinkelse, for
Antonella måtte nødtvungent besøge
et tysk hospital i Dresden p.g.a. pludselig opståede helbredsproblemer.
Med ægte tysk grundighed kom Antonella gennem vist alle kendte undersøgelsesprogrammer på et døgn. De
stillede en diagnose og med den rette
medicin gennemførtes turen.
Efter lidt aftensmad nåede vi i går
aftes at besøge den lokale pastor Pavel, hans hustru Dorina og deres fire
børn: Themoti 16, Emanuel 15, Naomi
12 og Benjamin 8.
De fik en række ting til brug i deres
menighed, som igennem en årrække
velvilligt har stillet deres kirke til rådighed for Antonellas Projekt FIQ Romania. kirkekommitéen samt mange
i menigheden har år efter år hjulpet
med organisere det hårde arbejde og
kontrol ved uddelingen til de efterhånden mange, mange tusinde nødlidende.
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I dag torsdag den 1. november kl.
10 mødtes vi sammen med pastor Pavel og to af vores rumænske gengangere som hjælpere, Alina og Luminetta, i biler ved den vestlige rundkørsel
ind til Drobeta-Turnu Severin med
den rumænske lastvogn, og vi kørte,
igen i en lidt mindre kortege, til en
video-overvåget og vagtbeskyttet lagerbygning 10 km uden for byen. Det
har styrtregnet hele dagen, så det er
lunt og fugtigt.
Alt blev læsset af og sat i grovsorterede stakke/bunker på gulvet. Vi
var nu blevet flere: Marian og Opthim
samt ejeren Thomas og hans bror,
men hans navn nævner vi ikke, han
prøvede at rage noget til sig, hvad han
selvfølgelig ikke fik lov til.
Så blev lastvognen sendt afsted og
alle blev under myndig kommando
fra Ayatholla’en sat i arbejde med
sortering og oplægning af alt i orden
og række, så det bliver lige til at tage,
når vi fra i morgen tidlig er klar til at
drage af med en lånt folkevogn med
dobbeltkabine og åbent lad (ca. 15 år
gammel og højrestyret), samt vores
firehjulstrækker, påhængt en hest.

Fredag den 2. november

Dagen startede med, at Antonella
og jeg kørte til “vores” lager i egen
bil, mens Aline og Aluminetta ankom
med taxi. Det lyder underligt, at når
man ikke har så meget, kører man i
taxi. Men det er faktisk den eneste
måde at komme rundt på, når det
er nødvendigt (læge, hospital, bank,
m.v.) på for rigtig, rigtig mange mennesker. Derfor er der også taxier alle
steder, når man er i byen - som i New
York, og her er de også gule, men så
slutter lighederne også. Hvis man ellers kan ane farven under alt skidt og
møg, er den gul. Men den er som regel
også fyldt med buler og skrammer og
trænger til en hovedrengøring eller
to. Det kunne så fortages af ISS eller
andre, mens chaufføren blev lagt til
opblødning og derefter en grundig
hovedvask.
Men tilbage til taxien til lageret.

15 Ron (underligt nok forkortelse
for den rumænske Lei, der er lidt over
2 kr. værd). 15 Lei er i disse dage ca.
33 kr. Ikke meget, men vi havde lige
mødt en ung mand, som var rævestolt
over at have fået et fuldtids- og lavtlønsjob som sodavandsopfylder i et
nyt supermarked, der er bygget uden
for byen, hvor kun de rige har råd til
at handle. Han får 170 Lei om måneden for fuldtidsarbejde!
Vi havde fået stillet en lastbil til rådighed med fører, den læssede vi fuld
sammen med vores firehjuler og den
også lånte trailer.
Det gik fint og vi valgte som det
første en kort tur på ca. 20 km til en
af vore landsbyer, men også nogle
velkendte og rigtig fattige. Specielt to
familier i denne landsby er så fattige,
at ikke engang billeder med lugte og
dufte ville kunne beskrive det, man
oplever dér. Der mangler lydene og
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ikke mindst følelsen af armod og total
resignation hos mange voksne. Livet
er for uoverskueligt og selv om man
leder længe bag deres øjne, er et håb
svært at finde - hvis de véd hvad håb
er. Så ligesom alle andre steder er det
børnene, der er fremtiden og dem,
man skal håbe på - at de kan komme
til at tro, der findes noget bedre og at
dette noget lettest kommer frem, når
man selv prøver at være med, i stedet
for at opgive håbet.
Netop derfor kan varmt vintertøj,
varme støvler eller sko, bukser, trøjer,
sokker og undertøj være med til at
tænde et lys i børnenes hjerter. Og når
det så bliver fulgt af en lækker hjemmestrikket trøje eller hue og sjukaria
(legetøj), lykkes det i de fleste tilfælde
at få et smil og glæde frem. Selv om de
er opdraget med frygt for fremmede
(børn bliver røvet og kommer ikke
igen), så kan man være heldig at få en
lille krammer eller kys på kinden, for
det er jo en af de ting, som disse børn
hungrer efter - uden selv at vide det.
Og så er der de tilfælde, hvor barnet får alt, hvad sådant et barn kunne
tænke sig. Fra nogle fremmede, som
pludselig standser i deres landsby
- eller måske også var der sidste år.
Selv om det sker, er der intet lys i deres øjne, intet smil, ingen glæde.
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For de kender ikke disse følelser.
Hvad har de ikke været udsat for, disse
børn? Hvilke rædsler har de ikke været igennem? Og hvis de så ikke lige er
hurtige til at sige multo mesk (mange
tak) når de får noget, kommer der et
nakkedrag fra en af de voksne. Og nej
- du tror fejl, hvis du tror barnet begynder at græde eller té sig, for det er
mild hverdagskost.
Så er det, man engang imellem må
tage sig selv i nakken for ikke at gøre
noget, man ville fortryde.
Vores dag blev trods alt god, for det
positive overskygger det negative når
man bare bliver ved og ved. At tale
med og ikke til børnene. At vise, at
ting kan være gode og uden gengældelsestjenester. At også fremmede
kan være almindelige og gode at være
sammen med. Vi kørte i dag to ture og
var til aften på et drengehjem, hvor 23
drenge i alderen 5 til 17 år bor under
strenge og patriarkalske forhold.
Det vi gør, er kun en dråbe i havet,
men det børnene får lov til at opleve
af godt, kan ingen tage fra dem.
På vej ind til et hus i dag kom lænkehunden pludselig farende ud af sit
hus og bed Antonella. Heldigvis havde hun gode solide bukser på, så den
kunne ikke bide igennem, men hendes ene ben blev blåt og rødt.

Lørdag den 3. november

Jeg vil nu beskrive Antonellas, hendes arbejderes og min tilstand ved
dagens start i dag.
Når man drager i felten med en militær enhed, er den først rigtig effektiv efter et par døgn i felten, når uniformen har fundet sin rigtige plads,
udrustning og materiel er afprøvet
og vedligeholdt et antal gange. Og
ikke mindst har hver eneste soldat på
dette tidspunkt mistet fokus på halvfeminine tendenser som deodorant
og andre unødvendigheder.
Hertil var vi også nået i morges og
det endelige effektivitetstegn var, at
hænderne havde fået lidt mere hård
hud og var begyndt at hæve på grund
af de mange hundrede løft, træk og
skub af alverdens ting.
Vi i firehjuleren med trailer og de
tre Rumænere (chaufføren, Aline og
Luminetta) i lastbilen drog afsted
mod Illovita 31 km inde i bjerglandet,
og ad smallere og smallere grusveje
nåede vi frem trods kæmpehuller og
nedfaldende klippestykker.
Fantastisk vejr, 19-20 grader det
meste af dagen.

Vi belejrede byens torv med vore
fire køretøjer og inden der var gået et
kvarter, var mindst et par hundrede
mennesker samlet på byens torv, der
lidt efter lidt forvandlede sig til et rigtigt hyggeligt marked.
Vi spurgte som sædvanlig efter byens fattigste og efterhånden som de
kom til, blandede fattige og “rige” sig
mellem hinanden og stillede sig i kø
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ved boderne, der var pakket ind efter
alle kunstens regler i cellofan og sløjfer. Derudover måtte vi igennem lodtrækninger, hver gang der var mere
end én, der havde brug for gangstativer, kørestole, stole, borde, stole, hvilestole, sofaer og hospitalspuder. Det
hele kulminerede med lodtrækningen
om tre cykler. Kæmpegod stemning,
mange var ovenud taknemmelige,
også dem, der var det mest, men ikke
kunne udtrykke det: Handicappede
uden ben og delvist lamme, som fik et
hjælpemiddel, der ganske enkelt ændrer deres liv, så længe det fungerer.
Aftenturen var på 75 km ind i bjerglandet og blev lidt af et mareridt, idet
vores guide til dette for os nye sted
ikke havde gjort sig begreb om, hvordan det er at uddele nødhjælp ud til
flere hundrede mennesker på en effektiv måde, og specielt ikke, når det
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skal foregå i et bælgmørke, som kun
ses i det sydlige Europa.
Men ved hjælp af lidt opfindsomhed
og alternative arbejdsmetoder lykkedes det os vist igen at iklæde omkring
250 mennesker. Aftenen blev superhyggelig med både det lokale politi
og brandvæsen, som kom med deres
koner og deltog i festlighederne.
Efter en igen lang og bumpende
hjemtur endte vi efter aftale til middag hos den lokale pastor Pavel, dog
1 time og 10 minutter forsinket. Vi
fik serveret fantastisk økologisk mad,
som efter bordbønnen blev nydt med
vand og Cola Zero.
Middagen blev efterfulgt af en 2timers dialog om forskellige syn på
forskellige religioner og deres betydning. Så vi kom ind af døren her for
27 minutter siden og klokken er nu
23.38 på denne fantastiske lørdag.

Søndag den 4. november

Vi læssede køretøjerne tidligt, da
vi fra formiddagen skulle uddele nødhjælp til trængende kirkegængere i
den lokale kirke, hvor pastor Pavel og
Gud tager vare på mange trængende
sjæle. Og selv om uddelingen ikke var
så stor som normalt, hvor den ligger
i jule- og nytårsperioden, blev et par
hundrede mennesker alligevel påklædt fra top til tå. De var alle medlemmer af menigheden og til sidst
lukkede vi også nogle “hedninger”
ind, selv om det ikke var populært
hos kirkekomitéen. Men vi kan jo ikke
være enige om alting.
Selv om der var mange, mange fantastiske enkeltsituationer i dag, hvor
en eller flere af gangen blev vanvittig
glade for deres nyerhvervelser, så bliver beretningen ikke så lang.
Eftermiddagsturen blev en tur på
60 mod vest ad vejen langs Donau.
Her genså vi mange fra det lille byområde, som vi er kommet i år efter

år, fordi området af en eller anden
årsag er og bliver fattigt i forhold til
det øvrige Rumænien. Men fantastisk
mange enkeltoplevelser, som bedst
beskrives i de billeder vi har taget.
På vejen hjem besøgte vi en familie
med to voksne og syv børn, der lever
i decideret armod, fordi forældrene
ikke evner at få en hverdag op at stå
for deres børn.
Et ubeskriveligt forfaldent og beskidt “hus”, som deres kirke dog havde sørget for fik to nye vinduer i et af
rummene, der nu bruges til værelse
for de fire piger mellem 11 og 17 år,
som reelt er “forældrene i huset”. Det
magter de ikke, så der står opvask fra
mange dage i stakke i “køkkenet”, på
gulvet, flere steder blandet med tøj,
der skulle være lagt til vask, men i
stedet ligger og rådner og sætter råd
i træværket. Nok om det - billederne
fortæller meget mere.
Og jeg er godt træt og klar til en
god nats søvn.

Beretningen
fortsættes
i næste nr.
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Gaver og kontingenter
31. AUGUST - 20. NOVEMBER 2012
J.K.L.B. Århus 111,00, B.A, Frederiksberg 50,00, C.-A.D.Glostrup 105,00, U.M.B.
Allerød 175,00, S. og F.J. Fjenneslev 200,00 K.B. og J.C. Kalundborg 50,00,
I.L.H.O. Tønder 250,00, I.S. Haderslev 500,00, B.N.N. Galten 150,00 C.A., Svendborg 150,00, K.M. Egå 100,00, A.E. Samsø 200,00, S.B.E.,Tilst 200,00, R.J. Århus
C. 200,00, V.B. Fredericia 200,00, E.D.A. Skælskør 150,00 N.C. Højbjerg 5000,00,
O.M.C. Hørsholm 200,00, Anonym 500,00, K.S. Otterup 100,00, J.S. Herning
200,00, B.H. Nysted 200,00 M.K. Roskilde 150,00, M.og B.K. Horsens 200,00,
M.F. Bjæverskov 400,00, A.C.A. Skærbæk 100,00, S.B. Horsens 100,00 C.L. Åbybro 100,00, I.K.M. Vanløse 150,00, U.S. Tønder 100,00, H.AA. Farum 150,00, C.L.
Espergærde 500,00, V.H. Brøndby Strand 200,00, C.P. Odense 500,00, J.K.L.B.
Århus V. 121,00, F.A. Charlottenlund 50,00, B.A. Frederiksberg 50,00, C.E.D. Glostrup 105,00, H.W. Middelfart 500,00, K.A.H. Glostrup 100,00, E.K.K.P. Allerød
100,00, T.F. Samsø 100,00, G.D. Vanløse 50,00, E. og H.P.P. Smørum 200,00,
I.L.N. Odense SV 150,00, C.J. Næstved 100,00, J.F. Kolding 100,00, M.K.R.
Brønshøj 500,00, R.P. Brønshøj 150,00, N.J.K. København Ø, 100,00, N. og E.H.
Ringsted 200,00, G.B. Kolding 500,00, K.V.N. København N. 200,00, G.N. Karup
J. 2000,00, K.H.-C. Herlev 200,00, B.C. Kjellerup 1000,00, I.S. Ringsted 150,00,
K.M. og B.O. Aars 500,00, K.J. Hedehusene 200,00, M. og L.C. Vester Skerninge
200,00, U.S. Tønder 100,00, B.B.N. Herlev 200,00, C.N. Agerskov 100,00, J.K.L.B.
Århus V. 121,00, B.A. Frederiksberg 50,00, C.-E.D. Glostrup 105,00, K.J. Vejen
200,00 K.B. og J. Chr. Kalundborg 100,00, B. og S.H. Ringsted 1500,00, M.L.A.
Køge 850,00, L.P. Langeskov 1000,00, I.M.H. Hesselager 200,00.

TAK til alle giverne!
Har du spørgsmål til bidragslisten eller regnskabet, kan du 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.

Vil du have bladet i en mail?

Flere og flere foreninger går over til at sende
deres nyhedsblad som PDF i en mail. Vi skal
nedskære vore udgifter og beder alle jer med
computere overveje denne form. I får bladet
med to sider opslået, ganske let at læse.
Send besked til uffenissen19@gmail.com
16
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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
Ind under jul, hvor er det trist,
snefog og kulde og korte dage,
sindet bøjer sig ned til sidst,
véd ikke, hvor det skal modet tage.
Mindre og mindre af dag det lyser,
hjertet i kulde og mishåb gyser,
kommer ej jul?

Året, som stod ved Sankte Hans
lyst mellem blomster i sommerdagen,
nu er det fattigt på sol og glans,
ligger og sygner på sneens lagen,
fryser og føler, dets kraft er omme,
så må det være, før jul kan komme.
Kommer ej jul?

Sådan skriver den norske digter Jonas Lie om tiden op mod jul. I den tekst er der
både advent og jul, så det er tanker, der passer til et november–december blad.
Vort blik vendes bagud, når han minder os om Skt. Hans med lys og blomster,
modsætningen er tiden i de sidste par måneder op til jul, hvor året ligger og sygner på
sneens lagen. Den kulde og det mørke som kalder mismodet frem, og så spørgsmålet, vi altid stiller: Bliver det ikke bedre, Lie udtrykker det med ordene kommer ej jul?
Lige nu, hvor dette skrives, tales og skrives der i medierne om, hvordan folk
holder igen på pengene. De hævede efterlønspenge sættes i banken, så de ikke
kommer ud i forbrug. Det får forretningerne til at skrue ned for forventningerne til
julehandlen. Jo, det er mismod så det brager.
Når vi bombarderes med alle disse oplysninger om tilbagegang, så er det vigtigt
at huske på, at vi som mennesker i dette land ikke er fattige, selvom nogle er sat
udenfor den store økonomiske formåen.
På den baggrund kan spørgsmålet jo melde sig, om vi er blevet en nation af
egoister, som ikke kan se livets virkelige værdier? Det kan da godt være, at det er
gavnligt at standse op og tænke på de blomster, vi har oplevet i vort liv, og som ikke
var betinget af penge. Jeg tænker på kærlighed, venskab og alt det, som gør livet til
noget stort.
I det tredie vers skriver Lie om verden, der stred sig gennem en vinter på tusind
år, og tænkte at denne strid ville være vundet til våren. Men da verden følte dens kraft
var omme, da først lader Herren julen komme.
Sangen slutter med en fanfare:
Jeg tror det bliver jul og jeg tror den alMidt udi mørket og jordens kuld’,
lerbedste jul opleves, når vi prøver at skabe
medens vor sol er ved at dale,
juleglæde hos dem, der ikke har det som vi
stiger Vorherres op som jul,
har det, så også de kan få en god jul.
bli’r det Sankt Hans i himlens sale,
Så kan vi ønske hinanden
netop som jord ej mer kan råde,
kommer et frelsens væld af nåde,

Glædelig jul!
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Nødhjælp til RUMÆNIEN

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!

