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Vi vil
gerne
have
flere
læsere...

Sommerstævne i Birkende

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.
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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 2012 har vi sendt 6 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.

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 i Ringsted, tlf. 2018 6924.

Hvad sker der?

Sidste nyt fra Projekt ØST

20 år er gået...

Sådan siger man ofte, når der holdes taler. Jeg vil ikke holde tale, men sende
en tak til alle, der har virket og støttet i Projekt ØST i de år, hvor jeg har været
formand.
Når jeg sidder her og tænker tilbage, var det ikke en nødhjælpsforening til
Rusland, der var i mine tanker i januar 1992, hvor det hele begyndte - det var
blot en håndsrækning til en frikirke i Skt. Petersborg, men Gud ville det anderledes. Han gav idéer og midler til at gennemføre det hele.
Vi fik et valgsprog i Projekt ØST: Så længe Gud fylder lagrene, kører vi! Det
har været en god tid, som stadig fylder meget i mit liv.
Jeg vil hermed sige jer alle tak og har kun ét ønske: Tag godt imod vor nye
formand Steffen Hemmingsen i Ringsted, som fremover er vort hovedkvarter.
Tag også godt imod den nye bestyrelse, gør livet let for dem alle!
Til slut en stor tak til Bitten Hemmingsen for dit ukuelige gå-på-mod og støtte til Steffen.
Venlig hilsen, Ingo

Hilsen fra vor nye formand

Mit navn er Steffen Hemmingsen, jeg er 64 år og bosiddende i Ringsted, født i
Magleby på Møn. Efter 9 års skolegang blev jeg ansat i Forsvaret (Hæren), hvor
jeg var i ca. 32 år. Derefter har jeg haft værksted og biludlejning med hjælp fra
min kone Bitten (afgående næstformand), vi har 2 døtre og 6 børnebørn.
Det var gennem Bitten, jeg kom i kontakt med Projekt ØST, hun havde i mange år leveret tøj til Polen via en P. Ø.-kontaktperson i Gyrstinge ved Ringsted.
Hun kom derigennem i forbindelse med foreningen, det var omkring 2003.
Først leverede hun poser med tøj, senere pakkede hun det færdigt i kasser,
som hver uge blev afhentet af Mogens og Birthe.
Men da hun fik flere forbindelser til hospitaler og plejehjem over det meste
af Sjælland, blev det aftalt med Ingo, at vi sendte transporterne fra Ringsted eller fra det enkelte hospital eller plejehjem ved større donationer. Det var da vi
begyndte med dem, jeg kom ind i billedet med at skaffe personel m. m.
Nu sendes alle transporter fra Ringsted, da vi har fået lagerplads her og det
er stadig Bitten, der pakker tøj og bestiller vognene til Polen - så kan jeg få lov
til at koordinere læsning og afhentning rundt omkring på Sjælland.
Vi har været på fire ture med Projekt ØST, én gang til Skt. Petersborg og tre
gange til Polen.
Jeg vil køre foreningen videre i Ingo Larsens ånd med hjælp fra bestyrelsen,
men jeg vil bede jer alle om at prøve på at skaffe nye medlemmer.
Venlig hilsen, Steffen
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Sommerstævnet

Lørdag den 17. august løb det traditionelle sommerstævne af stabelen
i Birkende på Fyn. Her bor Linda og
Rasmus Pedersen, de havde igen påtaget sig værtsskabet og stod for alt det
praktiske, stor tak for det!
Der var i år tilmeldt 25 deltagere,
som begyndte at indfinde sig en halv
time før kl. 12.
Vejret var overskyet med tendens
til regn, men i løbet af eftermiddagen
klarede det op, så stævnet sluttede i
solskin - et godt varsel for arbejdet!

Der var mange medlemmer, som trofast er kommet til stævnet år efter år.
Da alle var samlede, bød formand
Ingo Larsen os velkommen.
Vi indledte med
at synge sangen
om Hans Tausen,
der blev født her i
Birkende.

Eilif med vigtig last: Højt smørrebrød!

Til Esther Sørensens akkompagnenement lød nu tonerne om ”den lille
plovkøring”, der endte som biskop.

Da de første deltagere var ankommet, samlede folk sig og hyggesnakkede.
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På Tave Bondes ager
ved Birkende by,
dér gik en lille plovdreng
og sang højt mod sky.
Han messed som klerken
og drev på treven hest:
”Gud give, Hans Plovkøring
kunne blive præst!”

Så var det tid for frokosten og her havde Ingo
medbragt højt smørrebrød, som blev serveret på et
bord. Det vakte folkets bifald og der blev taget godt
fra. Der var naturligvis også sørget for drikkevarer.

Skønt med en smøg efter maden!
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Her er årets høst af brugte
frimærker, tømte sparegrise
og de små dåsekapsler, som i
Thailand smeltes om til stærke aluminiumsproteser til invalide voksne og børn.
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Generalforsamlingen

Kl. 13.30 begyndte den årlige generalforsamling.
1. Valg af dirigent, referent og 2
stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog hhv. Rasmus
Pedersen, Uffe Nissen, Mogens Jørgensen og Esther Sørensen - de blev alle
valgt.

Rasmus
Pedersen
2. Godkendelse af dagsorden
Rasmus konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt
iflg. vedtægterne og erklærede derfor
dagordenen for gyldig.
3. Bestyrelsens årsberetning
Ingo Larsen oplæste årsberetningen for 2012:
”Endnu et år er gået siden sidste
generalforsamling - et spændende
år, hvor vi blev færdige med at rette
Projekt ØST op. Men vi må erkende,
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at da vi ikke arbejder i katastrofeområder eller i lignende forhold, er der
ikke megen hjælp at hente i fondene
for humanitært arbejde, og med de
nye tiltag fra regeringen begrænses
vore muligheder 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 modtaget en stor
gave fra en privat giver.
Vort medlemstal er stabilt og ligger
på samme niveau som sidste år.
Det går fint med vore centraler for
hjælpemidler i Barwice og Manowa,
det er godt se de mange hjælpemidler
blive brugt.
Vi måtte holde en ekstraordinær
generalforsamling i oktober med det
ene formål at vælge en ny formand,

idet Annemarie Nielsen havde trukket
sig efter sin gode indsats i 2 år. Ingo
Larsen blev genvalgt.
Vi har også fået et nyt lager i Ringsted, et hjørne af en meget stor hal,
hvor de polske vogne kan køre ind
og laste uden hensyn til vejrliget. Det
er en meget stor lettelse at have god
plads til tingene.
Der er sendt 8 transporter til Polen
- de fordeler sig på Barwice, Karlino
og Koszalin. Alle steder blev tingene
modtaget med stor tak.
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.”
Ingo nævnte, at Projekt ØST i 2006
opnåede den sjældne ære at blive udnævnt til æresborger i Barwice.
Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev vedtaget med
akklamation.
4. Regnskab for 2012
Dette var uddelt ved bordene og vi
fik nogle minutter til at læse det. Det
udviste et underskud på 10.322 kr.
Kasserer Steffen Hemmingsen forklarede, at det var et mellemværende
med Bladfonden, hvor vi for nogle år
siden fik udbetalt for meget.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Det vedtoges at beholde de nuværende takster.

6. Valg af formand
Ingo ønskede ikke at fortsætte af
helbredsgrunde, han har som sidste
nulevende grundlægger været aktiv i
foreningen fra 1993 og kan sammen
med den holde 20 års jubilæum i år.
Dirigenten rettede en varm tak til
Ingo for de mange års arbejde, som
har fyldt meget i både Ingos og dermed også i Evas liv. Det affødte stort
bifald fra forsamlingen.
Som ny formand foreslog bestyrelsen Steffen Hemmingsen, der sammen
med Bitten i mange år har stået for
transporterne til Polen.
Da der ikke var andre kandidater,
blev han valgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelse
Her var 1. suppleant Inger Clausager Nielsen og 2. suppleant Rasmus
Pedersen på valg.
Med Ingos afgang rykker de to suppleanter ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog revisor Elvin
Hougaard som 1. suppleant og Bitten Hemmingsen som 2. suppleant, de
blev begge valgt.
8. Valg af revisor
Det blev vedtaget at fortsætte med
DM Revision, 4682 Tureby.
9. Eventuelt
Ingen forslag var indsendt.
Dirigenten kunne herefter afslutte
generalforsamlingen med tak for god
ro og orden.

- og så var der amerikansk lotteri!

Ingo
Larsen
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Transport til Polen

Lodderne kostede
10 kr. og der var
hurtig afsætning.
Her ser man nogle
glade vindere.
Lotteriet indbragte ialt 1080 kr. til
vort arbejde.
Herefter var
der kaffebord
med kage og
så var det tid
til opbrud efter en dejlig
dag i familien
Projekt ØST.
På gensyn i
2014!

Vor nye bestyrelse.
Fra venstre
Elvin Hougaard
Inger C. Nielsen
Eilif Christensen
Rasmus Pedersen
Linda Pedersen
Steffen Hemmingsen
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18. juli afgik der en ny transport
til Barwice og Karlino, bestående af
et stort parti nyt tøj fra LEGO, nye
madrasser til hospitalssenge, som
der også var nogle stykker af, sammenklappelige kørestole, rollators og
andre hjælpemidler. Der var også et
parti fødevarer fra Beauvais.
Her ses nogle glimt fra læsningen
på lageret i Ringsted den 17. juli.

11

,
.
.

Sæt X
4030S (12.98) BG 170-12481
År
Måned
Dag

Betales nu
eller
Betalingsdato

,

Øre
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.
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
Roskildevej 130
4100 Ringsted

008-6010

Projekt ØST
Roskildevej 130
4100 Ringsted

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

KVITTERING
GIROINDBETALING

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
7
8
Indbetaler
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Overførsel fra kontonummer

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

EtEEEEEEt

m

Projekt ØST er fradragsberettiget!

Vil du have bladet i en mail?

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.

1. MAJ - 1. AUGUST
J.K.B. Århus 479. V.H. Brøndby Strand 400. G. og J.S. Århus 200. E.
og H.P. Smørum 200. C.E.D. Glostrup 420. B.A. Frederiksberg 200.
J.B. Galten 250. P.W.O. Skælskør 250. B.B. Hasselager 150. C.L.
Espergærde 50. P.G. Høng 150. O.M. Roskilde 200. J.F. Kolding 100.
K.B. og J.C. Kalundborg 100. J.P. Skovlunde 150. H.E.H., Bjæverskov 150. A.P. Odense C 200. D. og M.P. Bjæverskov 200. S. og B.H.
Ringsted 200. A. & E.K. Broby 200. B.S. Sorø 150. I.B. Horsens 100.
J.S. Herning 350. E.K. Hirtshals 100. O.C.I. Slagelse 300. S.E.M.
Grindsted 300. G.N. Karup J. 2000. G.P. Helsingør 500. N.N. Frederiksberg 300. B.H. Nysted 150. C.P. Odense 500. I.H. Odense M
200. N.F. Vedbæk 2000. E.L. Kbh. V 500. A.A. Skærbæk 100. I.L.N.
Odense SV 100. K.W. Skødstrup 250. J. og M.K. Årslev 200. J.F.
Kolding 100. B.B.N. Herlev 150. G.D. Vanløse 50. K.M., Egå 100.
A.E. Samsø 200. B.F. Mariager 300. M.K. Roskilde 150. N.J.K. Kbh.
Ø. 150. P.S. Kbh. S 500. E.P. Højbjerg 100. B.I. Svendborg 200. A.J.
Farsø 500. R.J. Århus C. 200. F.A. Charlottenlund 50. P.L. Skagen
200. B.C. Kjellerup 500. B.B.S. Århus V. 250. L.K. Humble 500. F.F.
Morud 150. K.A.H. Glostrup 100. C.L. Åbybro 200. K.M. og B.O. Års
500. K.J. Vejen 150. K.V.N. Kbh. N 200. M.C. Rudkøbing 250. C.N.
Agerskov 100. L.H. Ålborg SØ 500. G.K. Ringsted 150. I.N. Ringsted
150. L. og P.K. Ringsted 200. C.J. og R.M. Ejby 200. B.T. Frederikshavn 100. R. og Å.V. Rødekro 200. K.Å.J. Ringsted 200. N.L.P. Vinderup 100. G.N. Karup J. 1000. P. og A.O. Ringsted 200.
TAK til alle giverne! Har du husket dit CPR-nr. på giroblanketten?

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

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyse hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

I Alex Garff’s sensommersang er der en stemningsfuld beskrivelse af septembers skønhed, selvom det går mod koldere dage. Så beskriver sangen også høsten af både korn og frugter, og den gør det på en måde, så vi næsten kan lugte og
smage det. Jo, skønheden og frugtbarheden i den danske natur er enestående. Vi
kan glæde os over de varme efterårsfarver og finde trøst i det, selvom vi går mod
mørkere tider. Sådan er livet jo også, at det skifter mellem lyse dage og mørke
dage. Vi kan glæde os over, at vi i år har haft en rigtig god sommer, hvor vi har
samlet kræfter til at komme gennem efterårets og vinterens mørke og kolde tid.
Der er jo også noget godt, der venter på os for når det bliver allermest mørkt, så
står julen for døren, og vi fejrer den med at tænde lys og derved bryde mørket.
Som mennesker oplever vi også, at forskellige forhold, som vi ikke selv er
herre over, giver os bekymringer og tager det gode humør fra os. Når vi så mødes
af gode oplevelser, bliver livet lettere og vi lader de triste tanker ligge for at komme
videre. Her må vi også huske et gammelt mundheld, der siger: “Idel solskin skaber
golde ørkener.” Der vil dog altid være noget, der bekymrer os og noget, der glæder
os, så vort liv ikke bliver en gold ørken, men hvor vi kan være med til at give noget
videre til vore omgivelser, ligesom vi modtager gode oplevelser fra vore medmennesker. Vi oplever således både lyse og mørke dage i livet, men det er med til
at give vort liv mening og indhold, og hvor vi samtidig er med til at forme livet for
andre. Det at være noget for andre er med til at give livet mening.
For det er jo en velsignelse at få lov til at være til nytte og glæde i de sammenhænge, hvor vi lever og færdes. Som mennesker er vi aldrig en ø i havet, men en
del af et fællesskab på forskellig vis, hvor vi modtager og giver både lys og mening
i livet. Det er det, som Alex Garff egentlig skriver i sidste vers af sangen.
Lad os være med til at give livet mening ved at bære frugt, som vi har muligheder for, så vort liv bliver rigt i fællesskab med hinanden, hvor vi er med til at sprede
mørket og dele lyset med hverandre.
Bent
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