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Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
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Ingo Larsen er afgået ved døden

Efter længere tids sygdom er Ingo Larsen i Næsbyhoved Broby ved Odense afgaet ved
døden. Han var livet igennem et aktivt menneske med et stort hjerte for medmennesker i
vanskelige livsvilkar, herunder ikke mindst børnene.
Han stak til søs som ganske ung, men gik senere i land og blev handelsuddannet. Han og
hustruen Eva, som ogsa har et stort hjerte for børn, oprettede en børnehave i deres boligkvarter og havde ogsa flere børn i familiepleje.
Efter mange ar som rejsende konsulent for forskellige firmaer gik han pa efterløn og
koncentrerede sig om det, der skulle blive hans livs hovedopgave: Sammen med to andre
fynboer stiftede han i 1993 nødhjælpsforeningen Projekt ØST , der arbejdede for børn i millionbyen Skt. Petersborg i Rusland.
Man fik et fint samarbejde med flere børnehjem, børnehospitaler, skoler og et optagelseshjem for gadebørn i
millionbyen. Udover de regelmæssige transporter med fødevarer, vitaminer, tøj, fodtøj, hospitalsudstyr m.v. tog et
hold handværkere hver sommer til Rusland for at renovere sovesale, stuer, køkkener, bad og toiletter pa disse institutioner samt bygge legepladser med moderne udstyr pa skoler - det affødte mange venskaber med de russiske
ansatte. Der blev arrangeret sommerture for medlemmerne med besøg pa disse institutioner, hvor mange danskere fik uforglemmelige oplevelser ved mødet med de livsglade russiske børn, der altid modtog gæsterne med sang,
ballet og sma gaver de selv havde lavet. Da Eva i 1998 oprettede en stor genbrugsbutik i Odense med mange dygtige frivillige medarbejdere, blev den hurtigt en succes og en god hjælp til dækning af transportudgifterne.
Putins stadig strammere regler for NGO'er i Skt. Petersborg umuliggjorde til sidst dette arbejde og man matte
se sig om efter virkefelter udenfor Rusland. Det blev i de sma landkommuner i det nordlige Polen, hvor arbejdsløsheden er oppe pa 40 % efter de store landbrugskollektivers kollaps som følge af Jerntæppets fald og udenlandske
pengemænds opkøb af jorden.
Her var nok at tage fat pa i samarbejde med de respektive byers forvaltninger, nye venskaber blev dannet og
mange polske voksne og børn fik forbedret deres daglige tilværelse med fødevarer, medicin, hospitalsudstyr, hjælpemidler til handicappede, tøj, sko, skolematerialer, møbler og meget andet.
Da SOS-Børnebyerne oprettede en børneby i Karlino, kunne polske handværkere montere moderne køkkener i
alle familiehusene med en stor donation til Projekt ØST fra et dansk køkkenfirma. Arbejdet fortsætter efter Polens
optagelse i EU, da pengene herfra mest kommer de store industribyer til gode.
Ingo Larsen efterlader sig udover sin hustru 4 børn og 9 børnebørn.
Nekrolog i Kristeligt Dagblad 23. juli og Fyens Stiftstidende 25. juli 2014
Desuden skrev Jens Christian Agger et langt, smukt mindeord i Fyens Stiftstidende lørdag den 2. august.

Når et hold håndværkere havde renoveret rum på børnehospitalet, børnehjem, optagelseshjemmet for gadebørn eller
Lilleskolen, var vi gæster ved et muntert festmåltid. Her fik Ingo hæderspladsen ved siden af børnehjemmets leder.

Kondolencehilsener fra borgmestrene i Barwice og Karlino, som vi har haft et godt samarbejde med i mange år.
Ingos bisættelse foregik fra Næsbyhoved Broby kirke lørdag den 26. juli, den havde meget stor tilslutning og forløb smukt og værdigt. I sin tale fremholdt sognepræst Sanne S. Johansen den stærke tillid til Gud, som var grundlaget for Ingos liv og som inspirerede ham til at stifte Projekt ØST. I stedet for blomster havde Ingo ønsket, at man
betænkte Projekt ØST med en gave og det gjorde rigtig mange. Æret være Ingo Larsens minde!

Gaver og kontingenter 1. juni - 31. august 2014
IMH Hesselager 200 - LLM Ølsted 300 - VED Hæsinge 150 - KP Benløse 150 - LHK
Humble 500 - GJ Egå 150 - RJ Aarhus 200 - MK Svogerslev 150 - IKM Vanløse 250 - JS
Herning 150 - Aak Rønne 200 - RJ Horsens 200 - TSB Ollerup 150 - BCS Løgumkloster
250 - KMO Aars 500 - CL Biersted 100 -BT Frederikshavn 100 - JJ Aalborg 250 - HÅ Farum 150 - PWO Skælskør 150 - ISJ Nykøbing F 300 - SD Næstved 150 - Lo/Pek Ringsted 200 - HK Ringsted 650 - MC Rudkøbing 200 - BM Næsby 200 - CG Helsingør 2000
- MA/BJ Dalum 200 - KM Egå 100 - VAR Odense 100 - RM Odense 250 - HC/GC Lunge
100 - LH/NH Guderup 100 - AJC Tarup 150 - JB Herskind 100 - BAC Odense 150 - COG
Odense 500 - ELR Allesø 100 - JBN Højstrup 250 - L/BE Næsbyhoved 100 - KKH Næsbyhoved 350 - IMH Holmskov 100 - AB Odense 200 - LK Næsbyhoved 100 - B/C Kjellerup 500 - CN Agerskov 150 - K Sindbjerg 200 - SRC Egeskov 100 - EKC Odense 150 RJ Aarhus 2OO - HÅ Farum 150 - GD Tommerup 150 - E/HMJ Odense 200 - PKN Holsted 200 - BJ Aarhus 200 - EDA Skælskør 100 - SKB Allesø 200 - BIB Lyngby 150 NJM/M Bjergby 300 - KAH Glostrup 100 - TK København 300 - CJBN Egå 1000 - JO
Ringsted 150 - G/JES Aarhus 200 - P/AL Ringsted 200 - SB Horsens 200 - AGF Stenløse 300 - GD København 50 - LH Aalborg 500 - S/EJ Fjenneslev 200 - EP Højberg 150 LLM Ølsted 300 - BJ Højbjerg 100 - ILN Odense 100 - FMF Rue 150 - JF Nørre Bjert
100 - KVN København 200 - BSS Frederiksberg 300 - CJ Nyborg 300 - EL Odense 200 BN/SI Svendborg 300 - MLA Køge 850 - H/GL Lunge 200 - SJ Løsning 500 - CL Espergærde 300 - FA Charlottenlund 50 - ACA Brønshøj 100 - CED Glostrup 465 - JKL Aarhus 266 - VH Brøndby Strand 300 - VÅC Broby 400 - BA Frederiksberg 150.
TAK til alle giverne! Har du husket CPR-nr. på giroblanketten?

Vore venner i Karlino og Barwice bragte en nekrolog i avisen Wiesci z
Karlina, som ses til venstre. Her citeres pave Johannes Paul II’s ord.

Zaluski, Polen, 26. juli 2014
Kære venner i Projekt Øst
Modtag min dybeste medfølelse for tabet af jeres
formand og ven.
Ingo har betydet enormt meget for os alle. Han har
sat et eksempel med sit liv og med sin godhed,
uegennytte og engagement har han været en stor
inspiration for os til at blive bedre mennesker.
Jeg vil savne vore møder og samtaler
i Polen og Odense. Ingo har og vil
altid have en stor plads i mit hjerte.
Venligst
Fra Tadeusz og alle klienterne på Pegasus i Malgosia.

Fra Monika, vor mangeårige tolk og medarbejder i Polen.

Ny transport til Pegasus Center i Manowo

Sa er sommeren gaet og efteraret kommet men det er stadig godt vejr. Først vil jeg sige tak for deltagelse og blomster ved
Ingos bisættelse, ogsa tak for telegrammer fra Barwice og Karlino kommuner, Pegasus Center og Monika i Polen. Tak til alle,
som gav et bidrag til Projekt ØST efter Ingos ønske.
Vi fortsætter vort arbejde i Polen, den nyeste transport afgik torsdag den 28 august til Pegasus Center, som fik madrasser,
hospitalsudstyr, hjælpemidler, tøj, møbler og cykler.
Vi er godt i gang med indsamling af materiel til næste transport, hvortil vi har modtaget rollatorer, kørestole, løftekraner m.
m. fra Egegarden i Søborg samt hospitalsudstyr, madrasser og møbler fra Slagelse Sygehus.
Sa vil jeg gerne sige tak til dem, der deltog i arsmødet med generalforsamling den 10. maj i Birkende, tak for et godt møde.
Alle ønskes et godt efterar! Venlig hilsen, Steffen

Vil du have bladet i mail?
Vi prøver at begrænse vore
udgifter og beder derfor alle
jer, der har computer, om at
få leveret bladet i den form.
I får det på 4 sider, der er let
at printe ud. Send besked til

uffenissen19@gmail.com
Projekt ØST

begyndte i 1993 som et arbejde for gadebørn i Skt. Petersborg, men virker nu i
landkommuner i det nordlige Polen.
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Elvin Hougaard, Ringsted Tlf. 5761 4426
Holmehave 12, 4100 Ringsted
admin@projekt-oest.dk Giro 0086010
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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.
I 2013 har vi sendt 6 transporter til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder al administration nede på et absolut minimum.
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