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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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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 så koldt derude...

Vinteren er over os, men det godt, at der ikke er koldt indendørs og i vore
hjerter.
Det er blevet tid for fornyelse af vort kontingent og vi vil gerne, at I alle er
med. Det er vigtigt af to årsager:
1. At vort økonomiske grundlag er sikret, så vi kan arbejde videre med at
hjælpe andre, der ikke har det så godt som os.
2. Overfor Skattefar skal vi have mere end 350 medlemmer, ellers kan vi ikke
opnå fradrag for kontingent og indbetalte gaver.
Lad os derfor stå sammen, også i det nye år. Når du læser dette, er der allerede gået 2 transporter til Polen.
Det er nu muligt at tegne sig til jubilæumsturen til Polen fra den 5. til den 9.
maj - læs programmet på side 13. Vi plejer at have en rigtig god tur. Kuponen
skal sendes til mig, depositum på 500 kr. kan indbetales på girokuponen eller
i Netbank, se vort kontonr. på side 2 foroven.
Venlig hilsen, Ingo

Vi får altid på turene en hjertelig modtagelse på rådhusene, her i Barwice.
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Nødhjælp til Rumænien

Her fortsætter Jan Venzel sin beretning om FIQ Romanias tur til Rumænien
Mandag den 5. november
lion kr. ved at svare rigtigt, ville jeg
Femte dag blev en god dag. Selv om
vejret drillede med regn det meste
af formiddagen, fandt vi et nyt sted
med rigtig mange af dem, vi kalder
fattige. Men hvad er egentlig en fattig? Set i forhold til Danmark og Rumænien? Så vidt jeg har hørt, er der
i følge internationale retningslinjer
for fattigdom nogle, der lever under
fattigdomsgrænsen i Danmark og det
bliver staten Danmark klandret for i
internationale rapporter? Jeg læser
ganske vist kun meget lidt om disse
rapporter, men efter mange år i Rumænien har jeg aldrig hørt internationale klandringer af, hvor mange,
der lever under fattigdomsgrænsen
her? Jeg skal ikke gøre mig klog på
det; men hvis jeg kunne vinde en mil-
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uden tøven svare, at mindst 70 % lever under fattigdomsgrænsen. Selv
den familie, hvor begge parter har et
almindeligt arbejde (og den slags familier er der ikke mange af), er der
ikke meget til daglige fornødenheder.
Vi blev mindet om det, da vi i aften
gik op på hotelværelset. Vi vekslede
et par ord med portiéren, hvis kone
også har arbejde, som bankfunktionær. De har to børn og er ordentlige
mennesker, der passer deres, er venlige og behagelige.
Men det lyser også ud af dem, at livet er svært, selv om de ikke beklager
sig. De er nærmest lidt undskyldende. Om det er, fordi han står dér bag
skranken i sin skjorte, der var hvid fra
starten, men nu har slidte kanter og

lidt gullig farve i kanterne - eller om
attituden kommer af, at han har et
slips på, der stadigvæk har slipsefacon, men ellers intet har med et slips
at gøre. Han er flot på afstand, men
så snart du er indenfor et par meter,
træder sandheden frem om uniformen. Og da vi tog afsted her til Rumænien og gik og pakkede mine personlige ting derhjemme, benyttede jeg
lige lejligheden til at luge ud mellem
mine 30-40 par sokker og smide de
10 værste par ud. De så ikke så pæne
ud, som de havde gjort. Og så skrev
jeg lige 5 par sokker på min huskeliste. Hvert par koster i Danmark, hvad
der svarer til en ugeløn hernede.
Vi havde pakket i formiddags og
landede efter planen i en ny landsby,
som vi havde gættet på var fattig ud
over det almindelige. Vi kørte de små
50 km og stoppede ved brønden midt
i byen, hvor byens “magasin” - en
krydsning mellem en velassorteret
kiosk og en købmandshandel - ligger.
De fleste landsbyer ligger langstrakt
med huse på hver side af vejen. Midt i
byen ligger så de 4 vigtigste ting i det

Der var rift om
de danske møbler, som alle var
begejstrede for.

sociale liv: Kirken, magasinet og brønden.
Som sagt stoppede vi dér, mens et
par ældre kvinder var ved at fylde
plasticspande med rent brøndvand.
Som for århundreder siden bærer de
vandet langs landsbyvejen til deres
hjem. De mere “velbeslåede” har en
lille rusten trækvogn af metal, som
letter transportarbejdet meget.
Vi stiller ét spørgsmål til de fattige,
som langsomt og nysgerrigt nærmer
sig. Vi er jo i en lille lastvogn med åbent lad - 40 år gammel, en firehjulstrækker og en trailer.
“Hvor bor de fattige i denne by? Vil
du gå hen og hente dem?”
De bliver helt opstemte og løber af
sted for at hente fattige. Opstemte, for
pludselig er de ikke selv fattige mere.
Vi har i mellemtiden fået læsset
af bilerne og i løbet af de næste tre
timers tid bliver borde og stole, lænestole og sofaer, alle former for tøj,
sko og støvler, hovedpuder og dyner,
køkkengrej, værktøj, legetøj, bamser i
cellofan, dukker i ditto, spil af enhver
art, osv. osv. delt ud efter alle kunstens
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regler. Tingene skal jo passe på kroppen, så det kan tage tid. Men med
fingertegn, smil og grin går det som
regel. Dog også iblandet højrøstede
frustrationer over ikke at få, hvad
man gerne ville have. De dyreste ting
som istandsatte cykler laves der konkurrence om. Og på få sekunder har
der på bytorvet udviklet sig lidt af en
auktionsstemning.
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Dagens anden hovedtur var til et
plejehjem med plads til 50 beboere.
Plejehjem i Rumænien? Ja - men kun
ganske få og kun for de særligt privilegerede. Beboerne var fortrinsvis
mænd eller kvinder med pension/enkepension fra det tidligere styre.
Så det var en ganske speciel oplevelse pludselig at være blandt de
mennesker, der havde været med til
at opretholde et styre med frygt og
terror. Men da de fleste var over 75,
virkede nogle af dem, som var de på
et barnestadium - eller, uden at være
læge, måske som demente. Blide, glade og taknemlige for besøg.
Vi var rundt at hilse på hver eneste
af dem og spørge om alder, tidligere
profession og for at holde lidt i hånd.
For pludselig kommer her nogle vildtfremmede, som interesserer sig for
dem som mennesker. Ganske vist kun
i få minutter, men det var helt klart
noget, de ikke var vant til. Og nu lyder det måske som luksus, men disse
gamle mennesker, som på grund af
deres statspensioner er nogle af dem,
der har det allerbedst, er indlogeret

på 4- eller 5-mandsstuer på ca. 5
x 4 meter, uden nogen form for
privatliv. Hvem i vort Danmark
ville finde sig i det?
Vi havde gaver med i form af
bl.a. bamser. Forestil dig at sidde
med en 86-årig gammel mand i
hånden, han har været chef i en
særlig gren af politikorpset, og
så se ham få vand i øjnene over
en bamse og spørgsmål, der gik
på ham. De takkede og takkede,
da vi gik. Nogle sang spontant
for os, da vi bankede på værelsesdøren og spurgte, om vi måtte komme ind? De ville meget gerne fotograferes, men håret og den slidte slåbrok
skulle lige rettes først og sutskoene
skulle på, så man så anstændig ud.
I øvrigt medbragte vi hæve-sænkesenge med kraner til at lette arbejdet
for personalets tunge løft. Personalet
var, som sædvane er i Rumænien, noget skeptiske over nye instrumenter.
Men Antonella gennemførte et “krankursus” for hele personalet, hvor de
lærte at hejse demonstrationsdukken
(Antonella selv). Fra sengen hejsede
de hende over i en kørestol og derefter op
på toilettet under smil
og grin og stort bifald.
Så vendte hele situationen sig til en positiv
mulighed for, at beboerne ikke skulle ligge
våde i lange perioder.
Samtidig blev de positive, fordi det ikke gik
ud over deres rygge.
Men allermest, fordi de
havde fået et praktisk
kursus, så de ikke risikerede at virke dumme
overfor beboerne.
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Her er et udpluk
af de mange gode
sager, vi havde
indkøbt hjemmefra
til turen.

Tirsdag den 6. november

Tirsdagen, også kaldet Store Maddag, blev kendetegnet af, at en Blå
Engel fra Danmark havde doneret et
antal af det, vi kalder madposer. En
sådan består af en stor hvid pose med
retrobrune cirkler, lidt á la det nogle
af os husker som Cirkelkaffens ring
med en brun pige.
En madpose indeholder ½ kg kaffe, 1 kg sukker, 1 kg mel, 2 kg ris, 1
kg bønner, ½ kg salt, ½ kg pasta, 1
liter madolie, 1 glas sennep, 1 beholder ketchup, 1 dåse paté, 1 kg Knorr
boullionterninger, 1 UTH-mælk, ½ kg
margarine, 300 g ost, 1 hel spegepølse, gær, vaskepulver, 8 ruller toiletpapir, 1 brød, 1 plade chokolade.
Madposens rette indhold har vi lært
at sammensætte gennem årene, simpelt hen ved at spørge om, hvad modtageren synes er bedst eller vil have
byttet. Så når vi i dag køber en sådan
pose (ca. 20 poser ad gangen), føler
vi os nogenlunde sikre på, at indholdet er rigtigt. Både som superluxus
for disse mennesker, men også noget
som er holdbart i relativt længere tid.
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Det var da en kedelig omgang, tænker du nok. Og det er det måske også
for os, for hvem mad, og god mad,
næsten er en selvfølgelighed. Findes
der et dansk skolebarn, som ikke har
mulighed for at få en fornuftig madpakke med i skole? Hvis man vil? Og
findes der et rumænsk barn udenfor
overklassen, som har muligheden?
Det sidste har vi endnu ikke set et
eksempel på. Årsagen kunne selvfølgelig være, at barnet gemmer madpakken, fordi den ikke er god eller
pæn nok.
Men det tror vi ikke på, for når vi
i mange tilfælde har været i kontakt
med børn, som fik sund, men ganske
almindelig mad sammen med os, så
blev dette almindelige sat til livs med
øjne så store som tekopper. Og samtidig i en hastighed, som om det var
det første og sidste, man fik at spise
i meget lang tid. Så her gælder gemmelegsreglen ikke.
Gemmelegsreglen - hvad er nu det,
jeg snakker om? Det første år vi kom
her, vidste vi heller ikke, hvad den gik
ud på og ej heller hvorfor? Og ordet

er også et vi selv har opfundet. For vi
opdagede gang på gang, at når vi blev
inviteret ind i et hjem og vi havde
brugsgaver med til familiens medlemmer (tøj, sko, støvler, plaster, gaze,
jod, redskaber, skriveting, symaskine,
køkkengrej, tekstiler, m. v.) skete der
noget mærkeligt. For så snart vi havde givet én ting og skulle til at give
den næste, var den første ting væk! Vi
havde ikke bemærket forsvindingsnummeret. Og uanset hvor meget vi
havde med, hvor store tingene var og
hvor lille rummet eller lejligheden
var, så var der intet , jeg siger dig intet
tilbage at se. Hvorfor? Efter gentagne
spørgsmål om dette er vi kommet
frem til en forklaring, som på en eller
anden måde giver mening.
I gamle dage, som i Rumænien betyder et kommunist-diktatur, skulle
alle eje lige meget (bortset fra de rigtige kommunister og diktatoren og
hans kone, naturligvis). Derfor: Fik
man noget ud over det normale, blev
der optrænet en utrolig snilde i at få
det til at forsvinde fra jordens over-

flade, i at bruge det hengemte i smug
og kun lidt efter lidt lade omgivelserne kende til én ting ad gangen.
Og skønt man skulle tro det er løgn,
så foregår det de allerfleste steder
på nøjagtig samme måde den dag i
dag, selv om kommunistdiktaturet
forsvandt formelt i forbindelse med
sammenbruddene i det, vi kaldte Østeuropa, i 1990’erne.
Madposerne kører vi rundt med
til en lang række enlige mødre med
børn, enlige gamle mænd og kvinder,
som vi har opbygget et næsten venskab med gennem de sidste 10 år.
Mange af dem græder af glæde over
det de får, selv om både de og vi véd,
at madposen kun giver fyldt mave i en
meget begrænset periode.
Men indholdet gør, at deres almindelige kost kan strækkes noget længere. Glæden skyldes først og fremmest, at nogen overhovedet tænker
på dem og kommer igen for at besøge
dem. Også selv om de er flove over det
de bor i, flove over hvordan de ikke
har mulighed for at give deres børn

.

Stignita
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det, de burde have, flove over ikke at
slå til. Og der findes ikke et kommunekontor, hvor man kan gå hen og få
bistandshjælp eller rentefri lån, eller
gå ud og købe møbler eller andet nødvendigt på en rekvisition fra kommunen. Her overlever den stærke og kun
den stærke.
Alligevel er det fantastisk at sidde
med disse mennesker, der med glød
i øjnene gestikulerer, forklarer os om
hele deres liv på rumænsk. Når man
spørger hvor deres børn er, er det ikke alle, der véd det. Men ens for alle er,
at de undskylder deres børn, fordi de
igen i år ikke kunne komme og besøge dem. Børnene har så travlt med at
tjene penge i Tyskland eller Holland
eller… Der er så sort og tomt i deres
øjne, at man føler deres smerte.
Det er typisk, at hele familien (tre
generationer) lever under samme tag
- simpelthen fordi der ikke er råd til

at bo alene. En sådan familie, eller i
hvert tilfælde en del heraf, kom vi til
at møde som nye bekendte.
For da vi i tirsdags var i landsbyen
Stignita, ca. 60 km fra vor base, spurgte vi som sædvanligt de fremmødte
til uddelingen, om der var nogen fattige i Stignita? Selv om de nok kunne
regne ud, at det var for at vi ville give
dem (de meget fattige) noget og at
disse ting ville gå fra de “almindeligt
Denne dag var også
Store Brilledag for de
ældre og mange unge
fik deres første cykel.
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fattige”, så svarer hver og én med et
ægte og velment forslag til, hvem de
mener er rigtig fattig.
I Stignita var svarene fuldstændigt
enslydende: Det er en mor med tre
børn mellem 1½ år og 8 år, som havde boet i en hølade det sidste stykke
tid. De havde nu fået et faldefærdigt
hus i ét rum med adgang til minikøkken af en nabo.
Der var sket det, at moderen, hendes mand og deres tre børn levede
sammen med hans forældre under
små og meget dårlige kår. Men eftersom ingen af dem kunne få arbejde,
var det næsten umuligt for dem at
opretholde livet.
Faderen var derfor taget til Italien
for at arbejde som frugtplukker. Det
gav fra tidlig morgen til sen aften 250
euro, ca. 1800 kr. Efter afdrag på rejsen til Italien (60 mennesker i en bus)
og såkaldt husly sendte han 750 kr.
hjem til familien om måneden!
Mandens forældre kunne jo godt

se, at det heller ikke gik og at de ikke
ville dø af sult og at deres svigerdatter og hendes afkom skulle bo i huset.
Så de besluttede sig for at skille sig
af med datteren og børnebørnene og
smed dem simpelt hen ud. Sådan!
Og husk lige, at der ikke findes krisecentre, nødherberger, m. v., ej heller sygehuse og læger. På hospitalet
bliver du simpelthen ikke behandlet,
med mindre du har penge til at smøre
maskinen med.
Så alle de fremmødte og vi bevægede os i samlet trop gennem byen til
deres nye opholdsted med alt, hvad
man almindeligvis har brug for til en
hverdag. De fik en madpose og havde
dermed mad for en kort tid, samt tøj
og redskaber til en kold vinter.
Alle landsbyens beboere var glade
og stolte over at have været med til
at hjælpe moderen og børnene, også
selv om de fik mere end de fleste i
landsbyen.
Sådan er der så meget.
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Og så for at forstå størrelsesforholdet: Stignita har omkring 500 beboere, 38 gamle døde sidste år, 1 blev
født og 13 unge rejste til byen eller
udlandet for at prøve lykken.
Tak til Projekt ØST, Steffen og Bitten samt alle i projektet for al hjælp
og støtte!

Desuden vil jeg gerne takke Sætternissen for hans fine og vedholdende indsats
med at få denne artikel ”ud over rampen”
- iøvrigt det første skrift, der nogensinde
er skrevet om Project FIQ Romania.
Jeg er samtidig rigtig glad for nu og her
at få mulighed for at takke vore ting- og
arbejdskraft-donatorer, hvoraf mange vil
være anonyme, derfor alias’erne:
Storsponsorerne Inger og Jørgen fra
Farum samt hele deres hårdtarbejdende
og kæmpe-backing-group, Strikketøjeksperterne Birthe og Egon, som vel bruger nat og dag året rundt for at strikke
og levere, ”Pedellen” fra Nordsjælland,
Anne Elise & Familie, Spejderne i Farum,
Winnie & Jean, Bødskoverne fra Jylland,
FCN (F. C. Nordsjælland), Brillesamleren
fra Haslev, Anton & Daniel, Lars & Gitte
og Familie, ”De fire på Egevej”, Pigerne på
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Rådhuspladsen, Mødrehjælpen på Frederiksberg, Ved den 70-åriges fødselsdagsmiddag blev indsamlet et flot beløb, Niels
og Birgit fra Holstebro, Susanne, Paulsen
Shipping & Forwarding, Bentzerne samt
FIQ Design.
Desuden er der rigtig mange fra handelsfolkets inderkreds, der tilsammen vel
udgør 50 % af samtlige donationer:
Den Blå Engel, Palle og Elin, Købmanden, Intersport Valby, Perle-Søs, Preben,
Hobby-Jette, Cykel-Philip, Cykel-Henrik,
Legetøjs-Henrik, Janne & Frank, Ane &
Børge, Gitte & Klaus, Strik-Hanne, AfrikaTony, Dukkedamen Inger, Strømpestrikkersken fra Fredericia samt kunstneren
Britta.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke
Phillip og min mand Jan, fordi de år efter
år har støttet, hjulpet og opmuntret, når
tingene var ved at gå i fisk.
Og så har jeg garanteret glemt nogle,
som også fortjener tak og ros. Når man
lige skal ryste dem ud af ærmet, kan det
smutte, men naturligvis også tak til de
”glemte.”
Tænk at være så priviligeret, at man
kan være den, der kan give til den, der ikke har!
Kærligst, Antonella

Oplev foråret i det gæstfrie

POLEN

På denne tur
møder vi også
den glade og
høflige polske
skoleungdom.
Dette er din mulighed for at opleve
det nye medlem af EU og samtidig
møde vore polske venner i deres eget
land i deres hverdag.

5 dage med 4 overnatninger

Afrejse Odense søndag 5.5. kl. 7.00.
Hjem Odense søndag 9.5. aften.
Pris kr. 3900.- i dobbeltværelser m.
douche/toilet.
Halvpension fra 1. dags aften til sidste
dags morgen. Udflugter og vejafgift er
inkluderet.
Valuta: I Polen zloty, i Tyskland euro.

Tilmelding

Turen gennemføres kun med mindst 25
deltagere - tilmeld dig derfor snarest!

PROGRAM

Søndag 5. maj: Afrejse Danmark.
Mandag 6. maj: Besøg i Karlino.
Tirsdag 7. maj: Besøg i Barwice.
Onsdag 8. maj: Besøg i Kozalin.
Torsdag 9. maj: Afrejse fra Polen.
Ret til ændringer forbeholdes!
Dette er en unik rejse, som kun tilbydes af Projekt ØST.
Tilmelding senest 15. marts.

Jeg tilmelder mig herved efterårsturen til Polen fra søndag 5.5. til torsdag 9.5.2013.
Navn ................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Postnr. ................................ By .......................................................................................
Fødselsdato ............................................... Telefon.........................................................
Ved tilmelding betales et depositum på kr. 500.- pr, person, som fratrækkes prisen. Benyt girokortet i dette

nr. eller Netbank, se konto på side 2. Hvis man senere ikke deltager i turen, tilfalder dette beløb Projekt ØST.
Denne tilmeldingskupon sendes til Ingo Larsen, Chr. Lehns Vænge 7, 5270 Odense N.
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Et nyt år er begyndt...
Vi har brug for alle de medlemmer vi kan få - det betyder meget,
når vi søger om støtte fra fonde og det giver os større vægt hos
skattemyndighederne med hensyn til fradragsret for gaver til velgørende formål.
Men husk: Du fortsætter ikke automatisk som medlem! Efter
hvert årsskifte skal medlemsskabet ifølge ligningsloven fornyes
for at bevare fradragsretten.
Benyt girokuponen her i årets første nummer og sæt X i rubrikken
Kontingent 2013 - så får du fortsat nyhedsbladet og har stemmeret på generalforsamlingen samt valgbarhed til bestyrelsen.
Kontingentsatserne er: Enkeltperson 150 kr. Ægtepar 200 kr. Firmaer og skoler: 300 kr. Kirker og foreninger: 300 kr.
Tak til alle, som fortsat vil være med til at støtte og bære!
Størstedelen af lidelsen i denne verden skyldes
ikke alt det, de onde mennesker gør.
Den skyldes alt det, de gode mennesker IKKE gør.
Mother Teresa

En ny kørestol og en
computer gav denne
polske dreng en helt
ny tilværelse med stor
kontakt til omverden.
Det psykiatriske plejehjem i Cetun drives af
private og har store
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- er du stadig med?
Så støtter du vore mange opgaver i de små
kommuner: Hospitalsudstyr, medicin, vitaminer, høreapparater, møbler, skoleudstyr, møbler, fødevarer, sko, legetøj, dukker m.m.
Behovene er mange og ressourcerne er små.

Hele SOS Børnebyen i
Karlino har vi forsynet
med moderne køkkener
fra KVIK og vi leverer
stadig mange ting til
de små familiehuse.
I år har vi sendt 2
transporter fra vort
lager i Ringsted. Alle
vore medhjælpere arbejder ulønnet.

15

Gaver og kontingenter
20. NOVEMBER 2012 - 11. JANUAR 2013
E.F. Kbh. 50. E. & B.H.T. Holbæk 400. I.M.N. Viuf 1500. B.A. Frederiksberg 100. B.T. Frederikshavn 100. G.J. Egå 350. E.H. Charlottenlund 1000.
M.S.M. Haderslev 200. M.L.P. Silkeborg 150. H.M. Kerteminde 350. CE.D. Glostrup 210. J.K.L.B. Århus V. 172. J.M.J. Ørnhøj 700. I.H. Vedbæk
100. A.A. Skærbæk 100. K.L. Jægerspris 150. J.S. Herning 200. C. & E.J.
Næstved 100. A-L.S. Ålestrup 300. C.L. Åbybro 100. A.M.P. Odense 150.
E. & I.L. Odense 250. B.I. Viborg 100. B.H. Gørlev 200. S.G. Ullerslev 200.
B-I.B. Kgs. Lyngby 200. S.P.C. Svendborg 5.150. H.&G.C. Nr. Åby 200.
P.K.N. Holsted 200. G.B. Samsø 150. T.B. Skærbæk 300. B.K-J. Horsens
500. L.H. Glumsø 150. K.M. Egå 100. C.P. Odense 450. R.K. Odense C
300. J.D.O. Helsingør 200. U.S. Tønder 100. K.H-C. Herlev 50. J.B. Galten
150. N.N. Frederiksberg 600. J.U.L. Hjørring 2.000. I.L. Hjørring 2.000. H.P.
Odense NØ. 2.650. B.&C.H-H. Hørsholm 200. M.K. Roskilde 350. O.O.O.
Vejle 100. S.J. Løsning 500. I.K.M. Vanløse 250. A.D.Q. Odense M, 200.
E.P. Højbjerg 100. R.J. Århus C. 300. K.F. Roskilde 200. K.W. Skødstrup
150. C.C.L. Gistrup 150. S.&M.D Ringsted 300. N.J.K. Kbh. Ø. 100. N.C.
Højbjerg 150. J.G. Samsø 150. A.J. Frederikshavn 200. L.L.M. Ølsted 300.
A.G.F. Stenløse 250. J.K. Årslev 200. Å.K.N. Ringsted 150. V.A.R. Silkeborg 100. K.A.H. Glostrup 100. K.N. Grindsted 150. B.S.S. Frederiksberg
150. F.A. Charlottenlund 50. L.D. Lyngby 200. G. & J.S. Århus C. 100. V.H.
Brøndby Strand 100. H.S. Beder 3.000. T.F. Samsø 100. Å.K. Rønne 200.
R.J. Horsens 200.

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?

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
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Kontingent 2013:
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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

13

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

Sneen dækker Mark og Mose,
Skoven står saa mørk og brun,
blank i vest gaar dagens Rose
bort af Vintrens blaa Pavlun.
Tavshed bor paa Eng og Høje,
Stjernen tindrer klart i Luft,
hver en Busk har lukt sit Øje,
hver en Stilk har gemt sin Duft.

Alle Blomsterbørn derude
sover nu saa sødt og træt,
ej den hvide Vuggepude
trykker deres Aandedræt.
Poppelpilens Hoved hælder
tankefuldt, med Sne belagt,
ak, den drømmer vist! Hvad gælder?
om sin rige Sommerdragt.

I skrivende stund er Chr. Winthers vintersang meget aktuel, for haven
er dækket af sne og træerne står bladløse med de mørke grene strakt
op mod himlen. Det er blevet vinter i Danmark. Og tidligt går solen, som
kaldes dagens rose, bort på vintrens blå pavlun. Det er et dejligt udtryk,
digteren bruger. Ordet Pavlun betyder et telt, så det er himlens telt over
jorden, hvilket er et storslået poetisk billede.
Naturen er stille, og blomster er ikke synlige for de er dækket af sneen,
træerne står og rækker deres nøgne grene op mod himlen. Chr. Winther
lader poppelpilen drømme om sin rige sommerdragt. Det er smukke billeder på den sovende natur, og vi kan hygge os i stuens varme, mens vi
venter på forårets komme.
Vi er jo privilegerede her til lands, men der er andre steder, hvor kulde
og mangel på mange ting truer menneskelivet. I Projekt ØST tænker vi
på de fattige i østlandene og prøver at hjælpe så godt vi formår. Her må
vi minde hinanden om, at huske dem, der ikke har hvad vi har, så de må
få et godt nyt år.
Bent
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Vi vil
gerne
have
flere
læsere...
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Vinter i Polen
Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

Vi har et medlemsblad med et indhold, der i ord og billeder fortæller noget om vor forening - vil du
være med til at udbrede det meget
mere?
Ring, skriv eller mail en besked til
kontoret om, at du vil have tilsendt
nogle flere eksemplarer til uddeling
eller til at lægge på dit bibliotek, i
din kirke eller hobbyklub.
På forhånd tak for hjælpen!

