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Vi vil
gerne
have
flere
læsere...

Vi har et medlemsblad med et indhold, der i ord og billeder fortæler 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!

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.
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Så kom varmen...
Endelig, efter en lang vinter og et koldt forår der det blevet sommer. Alt omkring os i naturen springer ud til stor glæde for alle.
I Projekt ØST fortsætter vi arbejdet i Polen. Karlino har nu fået etableret et
hjælpecenter til glæde og lettelse i hverdagen for mange borgere i byen - her
kan de hjemlåne en moderne hospitalsseng eller en rollator, når benene bliver
svage, krykker og andet, som man ikke selv har råd til at købe.
Også Barwice har fået et sådant center og vi har lige sendt en transport afsted til begge byer med alt det, der skal bruges af hjælpemidler.
Det er vigtigt at kunne bevæge sig - vi vil også gerne bevæge dig, så du kommer til årsmødet i Birkende den 17. august. Se indbydelsen side 15. I år bedes I
alle tage en gave med til det amerikanske lotteri, som altid er et festligt indslag
og giver et pænt udbytte til foreningen.
Kom og hils på bestyrelsen og vær med til at bestemme om vort arbejde i
fremtiden.
God sommer og på gensyn!
Venlig hilsen, Ingo

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

Hvad sker der?

Sidste nyt fra Projekt ØST

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.

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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Forår i Manowo
Foråret har været længe om at bryde frem i år,
men her på Pegasus Center tabte vi ikke modet.
Tværtimod gjorde vi vort
bedste for at jage sneen og
kulden på flugt.
21. marts bød vi foråret velkommen i vores
have. Traditionen byder, at
man den første forårsdag
brænder og drukner en figur kaldet Marzanna, der
symboliserer vinteren.
Vi lavede to figurer, en mand og en kvinde, og brændte dem, men da vandet
stadig var frosset til, kunne vi ikke desværre ikke også drukne dem.
Men vi håbede, at denne symbolske handling alligevel ville virke. Mon ikke
foråret er kommet, når I læser dette i Danmark?

Her står Stasiu og Elżebieta med årets udgaver af Marzanna.
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På Kvindernes Dag 8. marts
opvartede mændene på Pegasus vore damer med quiz’er,
konkurrencer og scenekunst intet mindre end balletten Svanesøen af Tschaikowsky!
Her ser I glimt fra denne herlige opførelse. Balletten har en
tragisk handling om en uforløst
kærlighed, men i vores udgave
morede alle sig, så tårerne løb
ned ad kinderne.
Alle de adrætte dansere i
små fikse balletskørter gav sig
selv helt og fuldt.

Bagefter høstede de et bragende bifald, som de modtog
nejende og med stor ynde.
Balletforestillingen vil også
fremover være et værdifuldt
bidrag til underholdningen på
Pegasus, idet den blev optaget
på video af Romek, en beboer.
Damerne fik blomster fra
herrerne, mens de til gengæld
modtog smukke bøjler af træ
fra damerne med deres navne
indbrændte. Alle var meget glade på denne dag, som havde
krævet mange forberedelser.

Der var spænding under de mange sjove konkurrencer på Kvindernes Dag.
Forberedelserne til Påsken tog palmer og malede påskeæg. Det foreogså i år lang tid. Staszek, en af vore gik med højt humør og det pyntede
herrer, blev klar over, at han havde altsammen i vore stuer.
talent for træskæring og han skabte
Vi sender jer de hjerteligste hilseen hel række af flotte påskehøns, på- ner og ønsker alle vore danske venskekyllinger og påskeharer.
ner et varmt og solfyldt forår!
Men også de andre var i sving og
Beboere og personale på Pegasus
lavede smukke dekorationer, påske- Socialcenter i Manowo.

Her står Staszek med sin produktion af dekorative påskedyr.
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10 års jubilæum som strikkedame for P.Ø.
Vi har mange flittige strikkedamer
i hele landet, som hele tiden forsyner os med varme trøjer, huer, vanter,
sokker og andre lune ting, som polske
børn har glæde af.
En af dem er den 88-årige Grethe Black i Kirkendrup lidt nord for
Odense. Hende besøgte vi for at høre
nærmere om baggrunden for den store produktion.
”Hvornår begyndte du at strikke?”
”Det gjorde jeg allerede i en alder
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af 7 år. Min mor lærte mig at bruge
pindene og jeg holdt af det med det
samme. Det var spændende for et
barn, at jeg kunne se et resultat af mit
arbejde, som kunne bruges af mig
selv eller andre.”
”Og du har faktisk strikket lige siden?”
”Det har jeg – det er det bedste
tidsfordriv man kan tænke sig, og nu
da jeg er blevet pensionist, har jeg
fået endnu mere tid til det.”

”Hvem overtager alle de ting, du
producerer?”
”Det har været forskellige – familie og venner, men de kunne jo ikke
bruge det hele, så jeg har i mange år
været leverandør til forskellige nødhjælpsorganisationer.”
”Hvordan kom du i forbindelse med
Projekt ØST?”
”Det var gennem Inger Clausager
Nielsen, som jeg har kendt i mange
år, vi bor ikke langt fra hinanden i
den samme boligforening her i Kirkendrup. Vi besøgte genbrugsbutikken i 2003, hvor Eva Larsen gav mig
et tilbud på 3 store bundter garn for
15 kr. Vi kom i snak og jeg fortalte, at
jeg strikkede til børn i Rumænien.
”Strik for os, så får du garnet gratis!” sagde Eva og det tilbud kunne
jeg ikke stå for, så i år har jeg faktisk
10-års jubilæum som leverandør til
Projekt ØST.”
Nu er butikken nedlagt, så Grethe
køber selv garn, men det kan godt
være lidt dyrt i genbrugsbutikker.
Derfor optrevler hun nu gamle trøjer
og andre ting, som hun får gratis.
Lidt af
Grethes
store produktion...

Grethes dag forløber på den måde,
at hun griber strikkepindene lige efter morgenkaffen og fortsætter til
frokost – efter den går det videre. Om
aftenen ser hun fjernsyn og strikker
samtidig. Strikning fylder det meste
af hendes liv.
”Har du set, hvor tingene havner?”
”Ja, det kan du tro: Jeg har flere gange i jeres blad set billeder med polske
børn, der er iført mine bluser, bukser,
tørklæder, huer og vanter – det er noget, der varmer mit hjerte, for vi ældre vil jo stadigvæk gerne gøre gavn
på den ene eller anden måde.”
Vi siger tak for snakken og ønsker
til lykke med jubilæet - og så kan vi
hilse fra Grethe og sige, at hun er meget interesseret i at modtage strikketøj til optrevling. Alt har interesse,
stort og småt, alle farver.
Prøv at kikke efter i skuffer og skabe, om ikke der ligger flere ting, du
ikke bruger mere. Send dem til
Grethe Black, Kirkendrupløkken 19,
5270 Odense N, gerne efter forudgående aftale på tlf. 66 18 01 99.
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Her er en
zoologisk
have til
børnene i
Polen
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Materialer: Gråt, gult, lysebrunt, brunt, mørkebrunt, beige, råhvidt, sort og hvidt garn i en kvalitet svarende til p nr. 3, pink, rosa, fersken, brunt, sort og hvidt broderegarn, sejlgarn samt syntetisk pudefyld.
Pinde: Strømpepinde nr. 3 samt hæklenål nr. 3.

Elefant
Højde ca.18 cm.
Der strikkes glatstrikning. Krop, hoved og ører
frem og tilbage på 2 p - ben, haIe og stedtænder rundt pa strømpepinde.
Krop: Slå 25 m op med gråt og strik 6 cm. Luk
10 m af til haIshuI. SIå på næste p 10 m op
over de aflukkede m. Strik 6 cm og Iuk af.
Hoved: Slå 15 m op og strik 5 cm. Strik 2 m
sm i beg af hveranden p til der er 6 m tilbage.
Strik 5 cm med de rest m. Strik 2 m sm i beg af
hver p til alle m er lukket af. Strik 2 halvdele.
Ben: Slå 12 m op og strik 5 cm. Luk af.
Ører: Slå 14 m op og strik 3 cm. Strik 2 m sm
i beg af hver p til der er 8 m tilbage. Tag derpå
straks 1 m ud I beg af hver p tiI der igen er 14
m. Strik 3 cm og Iuk af.
Hale: Slå 6 m op og strik 4 cm. Luk af.
Stødtænder: Slå 6 m op med råhvidt og strik
3 cm. Luk af.
Montering: Sy de forskeIIige deIe sammen og
stop godt og fast med syntetisk fyld. Sy hovedet fast I halshullet. Fold ørerne og sy dem
sammen I siderne (der er ikke fyld i ørerne).
Sy dem fast pa hovedet. Sy stødtænderne på
hovedet. Brodér øjne med brunt og hvidt garn.
Brodér med kædesting (2 rk) en mund melIem
stødtænderne med rosa og pink garn. Sæt en
kvast i halen og sy den på.
Ben: Hækl en cirkeI: Slå 5 Im op og luk til en
ring med 1 km. Hækl 6 fm i ringen. Hækl 2 fm i
hver m til 12 m. Sy cirklen fast under benet og
sy benet på kroppen.

Løve
Højde ca. 18 cm.
Krop: Slå op med gult og strik som til elefantkrop, dog lukkes der kun 8 m af til halshul.
Hoved: Slå 15 m op og strik 5 cm glatstrikning
frem og tilbage på 2 p. Strik 2 m sm i beg af
hver p 6 gange. Tag derpå straks 1 m ud i beg
af hver p til der igen er 15 m. Strik 5 cm og
Iuk af.
Øre: Slå 16 m op og fordel m på strømpepinde. Strik 4 omg glatstrikning. Strik 2 m sm,
strik 1. Gentag dette omg ud. Strik 1 omg uden
indtagn. Strik m sm 2 og 2. Træk tråden gennem de rest m.
Ben og hals: Som til elefant.
Snude: Slå 6 m op med sort garn og strik 5 p
glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Luk af.
Montering: Sy sammen og stop de forskellige
dele godt og fast med syntetisk fyld. Fold hovedet dobbelt og sy det sammen i siderne. Sy
hovedet fast i halshullet. Rynk snuden sammen til en lille kugle omkring en tot fyld. Sy
snuden på og brodér øjne med brunt og hvidt,
mund med sort. Lav knurhår af et stykke sejlgarn. Sy sejlgarnet fast under snuden og fryns
det op. Sy ørerne på hovedet. Lav manke af
ca. 4 cm lange, mørkebrune garnender. Læg
garnenderne dobbelt og træk dem gennem
det strikkede hoved med en hæklenål, knyt en
frynse, så manken sidder fast. Gentag dette
hele vejen rundt på hovedet t 3-4 rk. Lav ben
og hals som til elefant.
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Giraf
Højde ca. 24 cm.
Krop: Strik med gult som til Iøve.
Hoved: Slå 25 m op og strik 3,5 cm glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Luk 15 m af til hals
og strik 10 p med de rest m. Strik 2 m sm i beg
af hver p til der er 4 m tilbage. Luk af. Strik et
stykke magen til.
Øre: Som til løve.
Hale: Som til elefant.
Ben: Slå 12 m op og fordel m på strømpepinde. Strik rundt i glatstrikning 7 cm. Luk af.
Montering: Sy de forskellige dele sammen og
stop godt og fast med syntetisk fyld. Sy hovedet på i halshullet. Montér ben og hale som
til elefant, ører som til have. Brodér øjne med
hvidt og brunt, mule med brunt og pink garn.
Snør Iidt gult garn omkring mulen, hæft det,
se foto. Brodér et par rosa sting i ørerne. Lav
manke som til løve. Brodér brune pletter med
fladsyning.

Flodhest
Højde ca. 15 cm.
Krop: Strik med gråt garn som til elefant.
Hoved: S15 15 m op og strik 15 cm glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Luk af.
Ben: Slå 12 m op og fordel m på strømpepinde. Strik rundt i glatstrikning 4 cm. Luk af.
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Øre: Slå 10 m op og fordel m på strømpepinde. Strik i iøvrigt som til løve.
Montering: Sy de forskellige dele sammen
og stop godt og fast med syntetisk fyld. Fold
hovedet dobbelt og sy det sammen i siderne.
Kom fyld i hovedet og sy det fast i halshullet.
Sy ører og næse på. Montér ben som til elefant. Brodér øjne med hvidt og brunt. Snør lidt
gråt garn omkring den forreste del af hovedet
- se foto. Brodér næsebor med rosa og pink,
mund med brunt og pink. Brodér små sorte
prikker på over- og undermund.

Kamel
Højde ca. 19 cm.
Krop: Slå 25 m op mod lysebrunt og strik 6 cm
glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Luk 2 m,
strik 10 m, luk 1 m, strik 10 m, Iuk 2 m. Strik
nu 2 pukler, hver med 10 m. Strik glatstrikning,
idet der Iukkes 1 m i beg af hver p til alle m er
lukket af. Strik endnu en del magen til.
Hoved: Slå 22 m op og strik 3,5 cm glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Luk 12 m af til
hals, strik i øvrigt hovedet som til giraf.
Ben: Som til giraf.
Øre: Som til løve.
Hale: Som tll elefant.
Montering: Sy de forskellige dele sammen og
stop godt og fast med syntetisk fyld – lad en
åbning stå til halshul fortil på kroppen. Sy hovedet på her. Brodér øjne med hvidt på sort,
mule med sort. Øvrige montering som til giraf.
Tiger
Højde ca. 20 cm.
Krop: Strikkes på grund af striberne på den
anden led. Slå 30 m op med sort og strik 2
p glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Skift ti!

hvidt og strik 2 p. Fortsæt på denne måde til
der er strikket 7 cm. Del m til halshul og strik 4
cm med hver halvdel. Luk af.
Hoved: SIå 15 m op og strik 3,5 cm striber.
Luk 5 m af til hals og strik hovedet færdigt som
til giraf.
Ben: Slå 12 m op og fordel m på strømpepinde. Strik 6 cm rundt i glatstrikning og striber.
Luk af.
Øre: Strikkes i sort og som til løve.
Hale: Som til elefant.
Montering: Som til giraf.

Abe
Højde ca. 18 cm.
Krop og hoved: Slå 25 m op med brunt og
fordel m på strømpepinde. Strik rundt i glatstrikning 10 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 rest m.
Ben: Slå 9 m op og fordel m på strømpepinde.
Strik rundt i glatstrikning 8 cm. Strik 2 m sm,
strik 1. Gentag dette omg ud. Træk tråden
gennem de rest m.
Arm: Strik som til ben, dog kun 7 cm.
Øre: Slå 15 m op og strik som til løve.

Hale: Slå 6 m op og fordel m på strømpepinde.
Strik rundt i glatstrikning 15 cm. Luk af.
Montering: Stop krop og hoved godt og fast med
syntetisk fyld. Beregn ca. 6 cm til krop - resten til
hoved. Vikl en tråd stramt om til hals.
Ansigt: Hækl en cirkel med beige: Slå 5 Im op,
Iuk til en ring med 1 km. Hækl 8 fm om ringen.
Hækl 2 fm i hver m til 16 m. Hækl på næste omg
2 fm i hveranden m til 24 m. Sy cirklen fast på
hovedet og brodér øjne med sort og hvidt garn,
snude og mund med sort. Sy ørerne pa. Kom
fyld i arme og ben og sy dem på kroppen. Bøj
et par cm om til fod og hæft med et par sting på
vristen. Sy halen fast.

Sæl
Højde ca. 11 cm.
Krop: Slå 15 m op mod gråt og strik 6 cm glatstrikning frem og tilbage på 2 p. Strik 2 m sm i
beg af hver p til der er 5 m tilbage. Tag derefter
straks 1 m ud i beg af hver p til der atter er 15
m. Luk af. Strik et stykke magen til.
Hoved: SIå 30 m op og fordel m på strømpepinde. Strik rundt i glatstrikning 5 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 m sm 2 og
2. Træk tråden gennem de rest m.
Luffer: Slå 15 m op og fordel m på strømpepinde. Strik rundt i glatstrikning 3 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 rest m.
Montering: Sy kroppen sammen og kom fyld i.
Kom fyld i hovedet og sy det på kroppen. Kom
Iidt fyld i Iufferne og sy dem på kroppen. Lav
knurhår af et stykke sejlgarn. Fryns sejlgarnet
op. Brodér øjne med sort og hvidt, snude mod
sort og mund med sort og ferskenfarvet garn.
Modeller: Hanne Galst
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Er du med i det nye år?
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 i dette 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
behov for hjælp.
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Sommerstævne i Birkende

lørdag 17. august kl. 12.00 på Hans Tausen Centret i Birkende
Kl. 12.00 spiser vi frokost til kr. 70.-, øl og vand kan købes.
Gave til en værdi af 30 kr. til lotteriet medbringes.
Kl. 13.30 begynder årsmødet med denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning 2012
Regnskab for 2012
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand - Ingo Larsen modtager ikke genvalg
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse - på valg er
1. suppleant Inger Clausager Nielsen
2. suppleant Rasmus Pedersen
Nye kandidater kan foreslås på årsmødet
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 årsmødet.
Har du en sparegris med mønter du har samlet til P. Ø., så tag den med,
så den kan blive tømt - der er nye sparegrise på årsmødet.
Vi sætter også kasser op til brugte frimærker og dåsekapsler.
Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding senest 5. august til
Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller
Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com
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Sæt X
4030S (12.98) BG 170-12481
År
Måned
Dag

Betales nu
eller
Betalingsdato

,

Øre

.
.
Kroner

Kontingent 2013:

Gave

Enkeltperson 150.- Par 200.- Firmaer, foreninger 300.-

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Post Danmarks kvittering
Underskrift ved overførsel fra egen konto

008-6010

Projekt ØST
Chr. Lehns Vænge 7
5270 Odense N

008-6010

Projekt ØST
Chr. Lehns Vænge 7
5270 Odense N

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
7

KVITTERING
GIROINDBETALING
Overførsel fra kontonummer

8
Indbetaler
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Projekt ØST er fradragsberettiget!

TAK til alle giverne! Har du husket dit CPR-nr. på giroblanketten?

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.

12. JANUAR - 1. MAJ

K.A.H. Glostrup 100. I.B.E. Ejby 200. K.L.N. Sanderum 200. O.M.N. Hørsholm 150.
A.E. Sams ø 200. G.B. Roskilde 150. D.D.C. Allested 150. A.J. Kerteminde 200.
P.K.N Holsted 300. V.B. Erritsø 200. K.A. Tune 150. M.J. Odense 200. A.H. Stenstrup
150. J.K.L.B. Aarhus I112. U.S.Tønder 300. A.L.S. Aalestrup 500. M.K.R.Munkebo
150. R.P.D.P. Langeskov 200. B.H.V. Korsør 200. V.B. Fredericia 200. R.N.Ullerslev
500. M.N. Børkop 200. A.S. Lunderskov 300. M.K. Aalborg 250. G.S. Aarup 100.
F.A. Slagelse 200. C.N. Agerskov 100. B.N.S. Svendborg 150. L.M. Rudkøbing 150.
K.V.N. Kbh. 200. M.K.R. Brønshøj 450. C.T. Holmegaard 300. B.S. Løgumkloster
350. l.M. Aalestrup 150. H.D. Horsens 200. M.F.H. Nr.Alslev 200. J.L. Snekkersten
200. I.L. Ullerslev 150. B.B.N. Herlev 250. Å.M.H. Farum 500. B.C.C. Herning 100.
E.H.P. Smørum 200. S.S. Sorø 150. J.C. Odense 200. H.M.S.J. Odense 200. L.P.
Langeskov 1000. J.K.L.B. Aahus I50. T.H. Randers 150. A.A.H. Skern 200. J.S. Herning 300. I.P. Otterup 500. V.A.C. Odense 1200. A.M. Vanløse 150. H.H. Risskov
150. B.J. Aarhus 250. B.A. Frederiksberg 300. O.O.O. Vejle 100. B.M. Odense 150.
H.C.L. Aabybro 200. T.K. Kbh. 250. I.H.K. Humble 500. E.J. Nyborg 300. R.J. Aarhus
150. H.K. Odense 150. S.B. Horsens 500. l.P. Herlev 1000. E.T.J. Kbh. 800. L.S. Aalestrup 2200. J.C.A. Odense 150. S.E.J. Fjenneslev 200. H.N.H. Esbjerg 300. B.H.C.
Nr. Aaby 1200. T.F. Samsø 150. E.B.H.T. Holbæk 150. LK.R. Kbh. 150. G.S. Roskilde
100. I.S. Nykøbing F. 200. J.O.T. Sønderborg 200. M.K. Svogerslev 150. J.K. Mariager 200. C.P. Odense 450. L.P.H. Kbh. 150. H.S. Beder 150. J.C.M. Søborg 150.
A.O.C.A. Silkeborg 150. B.D.J.I. Viborg 300. B.P. Stenløse 1000. M.L.A. Køge 1000.
L.A. Lyngby 300. F.A. Charlottenlund 50. B.H.V.Korsør 200. K.V.N. Kbh.200. B.M.C.
Hornbæk 500. E.C. Korsør 500. A.C.A. Skærbæk 150. E.F.R. Vedby 300. L.R.P.
Langeskov 1000. C. M.C. Ryslinge 500. S.B.E. Tilst 300. K.M.O Aars 700. K.H. Fanø
150. M.H. Hemmet 150. A.G.F. Stenløse 150. I.C.N. Odense 500. R.K. Odense 150.
B.F. Mariager 100. B.L.H. Odense 150. H.S. Højbjerg 150. H.C.K. Ringsted 150.
R.S.H. Odense 200. I.S. Haderslev 150. K.C. St. Heddinge 200. K.J. Hedehusene
200. L.A.R. Nykøbing F. 150. M.E.K. Horsens 200. K.M. Egå 100. J.K.L.N. Århus
121. V.H. Brøndby Strand 100. L.L. Ringsted. 90. B.T. Frederikshavn 100. I.M.S.
Ringsted 150. I.M.H. Hesselager 200. I.M.N. Viif 1500. T.E.C. Korsør 200. N.J.K.
Kbh. 150. S.S.U.J. Galten 1000. C.B.Hobro 150. B.J. Højbjerg 150. M.L. 150. C.N.
Agerskov 100. G.B. Kolding 150. E.M.M.N. Samsø 300. B.C. Kjellerup 1000. C.E.D.
315. S.C. Ullerslev 500. V.H. Norge 286,25. l.P. Herlev 10.000.

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.

Øre

Gaver og kontingenter
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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.

Enkeltperson 150.- Ægtepar 200.- Firmaer, foreninger 300.Kontingent:

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

Hvordan bliver du medlem?

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?

Ingen
kan
hjælpe
alle…
men
alle
kan
hjælpe
én!

Klummen
Langt højere bjerge så vide på jord
man har, end hvor bjerg kun er bakke.
Men gerne med slette og grønhøj i Nord
vi danemænd tage til takke.
Vi er ikke skabte til højhed og blæst,
ved jorden at blive, det tjener os bedst.

Langt mere af malmen så hvid og så rød
fik andre i bjerg og i bytte.
Hos dansken dog findes det daglige brød
ej mindre i fattigmands hytte.
Og da har i rigdom vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt.

Grundtvig skrev ”Langt højere bjerge” i 1820. Det var efter, at englænderne
havde bombet København og stjålet flåden og Danmark havde mistet Norge.
Han ville give et slagent folk troen på sig selv tilbage. Det er nødvendigt for at
være hele mennesker. Det drejer sig ikke om, at vi er de bedste, men at vi holder af det vi er og det vi har. Han digter om de kønnere egne, som fremmede
kan finde udenlands, men dansken har hjemme, hvor bøgene gro. I dag kan
vi jo alle rejse ud og se fremmede egne, det var jo forbeholdt de få den gang.
Nu var det jo også lige efter statsbankerotten.
Der står i fjerde vers om, at der sagtens kan være klogere folk om land,
men slutlinierne i det vers er bare en perle: Og brænder kun hjertet for sandhed og ret, skal tiden nok vise: Vi tænkte ej slet. Det understreger, at der er
forskel på viden og visdom, begge dele er godt, men viden kan blive meget
kold, hvor visdommen skaber varme.
Det er en tone i hele sangen, at det kan godt være der er noget, som er
bedre og finere end vort, men det som er vort, passer til os. Så vort modersmål smelter dog mere, end fremmedes slår.
Når han så slutter sidste vers med ordene Og da har i rigdom vi drevet det
vidt, når få har for meget og færre for lidt - så vækker det nogle tanker hos mig.
Er vi i dag ved at skabe et samfund, hvor de svage bliver skubbet ud og får det
dårligere, fordi slagordet er ”noget for noget”? Det er i de nære forhold, men
på globalt plan ser det heller ikke for godt ud. Som en læge, der arbejder med
ernæring, udtrykte det: I den vestlige verden har vi et problem med fedme,
andre steder i verden er problemet underernæring.
Kan vi i denne sammenhæng, ved at brænde for sandhed og ret være med
til, at den kolde viden bruges sammen med visdommens varme, så målet bliver nået - at få har for meget og færre for lidt.
Bent
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