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Vi vil
gerne
have
flere
læsere...
Vi har et medlemsblad med et indhold, der i ord og billeder fortæller
noget om vor forening - vil du være
med til at udbrede det meget mere,
så vi kan få flere medlemmer?
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!

På skibakke
i september

Vore venner på Pegasus
Center i Manowo har
haft en flerdages tur til
Tyskland og Tjekkiet.
Læs om deres mange
gode oplevelser
inde i bladet

Skihoppet i Liberec, Tjekkiet

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 2013 har vi sendt 6 transporter til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder al administration 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 Steffen Hemmingsen i Ringsted, tlf. 5761 4996

Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

Det er vinter, men vejret er godt

Vinteren er over os, men det er godt, at det ikke er koldt indendørs og i vore
hjerter. Det er blevet tid til fornyelse af vort kontingent og vi vil gerne, at I alle
er med - det er vigtigt af 2 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 indbetalte gaver.
Hvis man har givet gaver som skal indberettes til SKAT, skal vi have personnummer, det bedes meddelt til Elvin Hougaard, se adresse m.m. øverst side 2.
Lad os derfor stå sammen, også i det nye år. Når du læser dette har vi allerede støttet en transport til Rumænien, med møbelstoffer, rollatorer, tøj, badeskamler og rullestole m. m. Vi støtter også et privat ægtepar, der i samarbejde med en kirke sender en transport til Polen, med tøj og legetøj. Herudover er
vi selv ved at gøre klar til afsendelse af en transport til Polen.

Forårsstævne og generalforsamling

Lørdag 10. maj 2014 kl. 12.00 på Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade
29, Birkende, 5550 Langeskov.
Kl. 12.00 spiser vi frokost til kr. 70.- hvor øl og vand kan købes.
Gave til en værdi af 30 kr. til lotteriet medbringes.
Kl. 13.30 begynder generalforsamlingen med denne dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for 2013
4. Regnskab for 2013
5. Fastsættelse af kontigent
6. Valg af formand - Steffen Hemmingsen modtager genvalg
7. Indkommende forslag
8. Valg af bestyrelse incl. suppleanter - alle modtager genvalg
Nye kandidater kan foreslås på årsmødet
Hver enkelt kandidat bliver præsenteret
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Har du forslag til drøftelse under punkt 7, skal de være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Har du en sparegris med mønter du har samlet til P. Ø., tag den med, så den
kan blive tømt. Vi sætter også kasser op til brugte frimærker og dåsekapsler.
Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding senest den 28. april til
Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller
Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com
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Årets store udflugt
i Pegasus Center

Floden Nysa Luzycka i Zgorzelec dannede før grænsen mellem DDR og Polen.

Hele holdet i centrum af Gorltz

Hvert år tager beboerne på Pegasus Center på en flere dages tur. I år
var målet byerne af Zgorzelec og Gorlitz i Tyskland og Liberec i Tjekkiet.
På vejen til Zgorzelec havde vi lejlighed til at besøge det teologiske fakultet i Paradyz.
Zgorzelec hilste os med regnvejr,
men trods dette gik vi på en to-timers gåtur. Byen har en rig historie
tilbage fra 1071. I 1945 blev det på
Potsdam-konferencen fastlagt, at den
polsk-tyske grænse skulle gå ved flo-
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den Nysa Luzycka, som løber gennem
byen. Derved kom den gamle bydel til
DDR og forstæderne til Polen.
Efter Tysklands genforening blev
Gorlitz støttet økonomisk for at blive
renoveret. Byen har i dag en unik atmosfære på grund af sin beliggenhed
i et bakket terræn ved foden af Izerskie-bjergene og sine smalle gader.
Den anden dag var der planlagt en
tur, som skulle berøre vore følelser. Vi
ville prøve at finde det hus, hvor én
i vores gruppe blev født og hvor han

Jubelen var stor, da grænsen mellem Tyskland og Polen blev åbnet med EU i 2004.
Efter lidt søgning fandt vi huset,
havde tilbragt de første 4 år af sit liv.
Selv om det var næsten 60 år siden, der var bygget i den karakteristiske
var han i stand til at føre os ad smuk- stil for regionen. De nuværende ejere
var varmhjertede folk, der inviterede
ke bjergstier til sin landsby Krobica.
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Gammel trækirke i landsbyen
os indenfor. Her kunne vi se fotos og
dokumenter, som viste os husets hiBorgen i Czocha

storie. Det blev til nogle meget bevægende timer for os alle.
Det næste punkt på turen var borgen i Czocha. Borgen opstod i det 13.
århundrede som en fæstning til forsvar af den tjekkiske nordgrænse, på
initiativ af den tjekkiske konge Václav
II. Borgen ligger tæt øst for den lille
by Leśna og er bygget på en massiv
granitklippe, der er omgivet af skove
og enge.
Det store, imponerende kompleks
har været scene for indspilning af flere film, bl. a. den populære komedie
Gdzie jest generelle? (Hvor er generalen?) i 1963. Andre film har været
Wiedzmin og TV-serien The Secret of
Castle Cipher.
Nu anvendes den som et hotel, der
drives af agenturet for militær ejendom.

Den tredie dag startede vi kl. 8 på
turen til Tjekkiet. På de 57 km til Liberec var der udsigt til Sudety-bjergene.
Vi besøgte den gamle bydel, men
mændene var utålmodige efter at at
se byens skihopbakke. Næsten alle
prøvede at klatre op ad bakken og der
blev fotograferet og filmet. Stedet er
en stor attraktion, da skihop er den
mest populære vintersport i Polen.
Nu var tiden ved at løbe fra os, men
på vejen hjem stoppede vi alligevel i
Frydlant for at besøge slottet.

Landskab i Sudety-bjergene
Slottet i Frydlant er en af Böhmens
største seværdigheder, kombination
af en gammel middelalderborg og
et renæssanceslot.
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Holdet ved foden af skihopbakken.

7

Flittige hænder i Manowo

På Pegasus Center var vore venner i hele december travlt beskæftiget med at forberede julen - der
blev malet, syet, klippet og klistret
på livet løs i mange forskellige
materialer under kyndige læreres
vejledning.
Vi har fået tilsendt denne flotte
engel i glasmosaik, som vi siger
tusind tak for - med de bedste ønsker om et rigtig godt nytår!
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...og i Danmark

Mandag den 18. november kom
Gudrun Jørgensen sammen med sin
datter. De havde 6 kasser med, som
indeholdt 7 strikkede sjaler, 98 huer,
30 tørklæder, 157 par strømper og 45
bluser - en meget flot portion.

Det er alt sammen strikket af Gudrun og 3 andre damer i Skødstrup.
Det er dejligt, at deres hobby kan gavne de polske børn i denne vinter.
Vi ønsker alle et godt nytår!
Hilsen Randi og Carl Jørgen.

Vil du have bladet i en mail?
Vi prøver at begrænse
vore udgifter og beder
derfor alle jer, der har
computer, om at overveje denne form.
I får bladet med to sider
opslået og let at læse.
Send blot besked til
uffenissen19@gmail.com
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Transporter til Polen

Siden sidst har vi fået 2 transporter af sted til Barwice og Manowo, bestående af madvarer, møbler, hospitalsudstyr, hjælpemidler, cykler, tøj, strikvarer,
en del materialer til de kreative mennesker på Pegasus og mange andre ting.
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Kroner

Kontingent 2014:

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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I ønskes hjerteligt et rigtig godt og lykkebringende nytår, med al mulig fremgang
og succes, fra os – Monika og Maciej –
personligt og fra alle samarbejdspartnere i Polen, i Karlino og Barwice kommunerne samt fra Tadeusz i Koszalin.
Mange varme hilsner Monika

Overførsel fra kontonummer

Kære venner!

EtEEEEEEt

m

Projekt ØST er fradragsberettiget!

TAK til alle giverne! Har du husket dit CPR-nr. på giroblanketten?
Husk også at forny dit medlemsskab, det fortsætter ikke automatisk.

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. SEPTEMBER - 31. DECEMBER 2013
J.K.L.B, Århus 244,00, V.H., Brøndby Strand 200,00, R. P., Brøndby 150,00,
T.B., Skærbæk 400,00, S.K., Helsingør, 1034,50, U.M.B., Allerød 150,00,
B.K., Ringsted 460,00, T.F., Samsø 200,00, H.M., Kerteminde 150,00, S.
K., Ringsted 66,00, G. &. J.S., Århus C. 150,00, B.A., Frederiksberg 50,00,
C-E.D, Glostrup 105,00, H.W., Middelfart 500,00, B.H., Gørlev 200,00,
O.K.F., Billund 30.000,00, E.H., Ringsted 4.000,00, O.M.Nielsen, Hørsholm
400,00, K.M., Egå 100,00, A.C.A., Skærbæk 100,00, F.K., Frederiksberg
408,00, E.K., Viuf 200,00, A.E., Samsø 200,00, R.H., Tisvildeleje 300,00,
J.B., Galten 100,00, J.S., Herning, 200,00, K.V.N., Kbh.N., 200,00C.L.,
Åbybro 200,00, G.D., Vanløse 200,00, J.O.T., Sønderborg 200,00, R.J., Århus C, 250,00, M.C., Højbjerg 5.000,00 K.G., St. Heddinge 300,00, G.B.,
Helsingør 400,00, C.P., Odense C., 500,00, T.H.L., Odense V., 200,00,
B.M., Odense N, 250,00, C.J., Nyborg 1000,00, P.K.N., Holsted 300,00,
J.K.L.B., Århus V. 401,00, F.A., Charlottenlund 50,00, S.P.K., Randers C.
131,00, V.H., Brøndby Strand 100,00, K.A.H., Glostrup 100,00, L.L.M., Ølsted 300,00, B.A., Frederiksberg 50,00, C.-E. D., Glostrup 105,00, E.P.,
Højbjerg 100,00, N.J.K., Kbh. Ø, 200,00, K.M.O., Års 300,00, L.H., Ålborg
SØ 200,00, M.L.A., Køge 850,00, I.L.N., Odense SV 150,00, I.M.S., Ringsted 150,00, J.C.A., Odense N. 150,00, S.B.E., Tilst 200,00, M.K., Roskilde 75,00, T.F., Samsø 100,00 S.P.C., Svendborg 300,00, B.C., Kjellerup
1.000,00, S.K., Helsingør 2.000,00, E.M.N., Samsø 200,00, B.K.-J., Horsens 350,00 E.H., Ringsted 200,00.

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

Sneen dækker mark og mose,
skoven står så mørk og brun,
blank i vest går dagens rose
bort af vintrens blå paulun.
Tavshed bor på eng og høje,
hver en busk har lukt sit øje,
stjernen tindrer klart i luft,
hver en stilk har gemt sin duft.
Alle blomsterbørn derude
sove nu så sødt og træt,
ej den hvide vuggepude
trykker deres åndedræt.
Poppelpilens hoved hælder
tankefuldt, med sne belagt.
Ak, den drømmer vist, hvad gælder?
Om sin rige sommerdragt.

Når dette blad læses, har vi skiftet årstallet fra 2013 til 2014. Vi står med et helt
nyt år, med 365 dage, der er helt blanke. Men én ting, der står fast: Vi må prøve
at fylde vore dage med indhold, som gør livet rigt og godt for os selv og andre.
Søren Kierkegaard siger: “Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.” Det
er sandt, for vi kan ikke selv skabe vort liv, som vi gerne ville have det. Vi må leve
med de mange forskellige vilkår vi oplever. Pludselig rammes vi af noget uventet,
som kan ændre vore livsvilkår. Der er jo mange, der gennem de senere år har
mistet deres arbejde og har vanskeligt ved at finde et andet arbejde. Vi kan også
miste nære venner og familiemedlemmer, det gør os bedrøvede.
Når vi oplever livet på den måde går os imod, må vi prøve at komme videre. I
den situation oplever vi en tavshed, som andet vers beskriver. Vi spørger efter en
mening, men finder kun tavsheden, som i den situation ikke blot bor i naturen, som
andet vers siger det. Nej, det bliver en tavshed i os selv, som vi kun kan bryde ved
at kæmpe for at komme videre, og få livet til påny at fungere.
Lad så vort nytårsforsæt være at forsøge at finde en mening med livet, så vi
både har det godt med os selv og er noget for de mennesker vi lever iblandt og
vore nærmeste, som vi lever tæt sammen med.
Vi kan som Poppelpilen hælde hovedet tankefuldt og mindes bedre tider, men
vi kan også løfte hovedet og prøve at finde vejen frem, hvor vi bliver i stand til at
være med til at lyse op i det liv, som vi deler med alle dem vi kender og holder af.
Så tror jeg, at vi vil få et godt liv, for liv leves i fælleskab, hvor vi kan deles om
at virke til gavn for hinanden og til glæde for dem vi færdes sammen med.
Med disse ord vil jeg ønske alle læserne ET VELSIGNET NYTÅR!
Bent
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