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 Vort økonomiske grundlag er kontingentet   
og gaver fra private, skoler, kirker, institu-
tioner, virksomheder og fonde. Desuden 
modtager vi fødevarer og vitaminer og 
transporterer dem til Polen og andre øst-
europæiske lande. 
Vi har et tæt samarbejde med modtager-
ne: 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 2014 har vi sendt 6 transporter til Polen.    
Vi har ingen lønudgifter og holder al admi-
nistration nede på et absolut minimum. 

  
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 bladet udfoldet og let at 
læse. Send blot besked til 

uffenissen19@gmail.com 

 

 

 

CPR-nr.: ………………………………………………………. 

   Nyt fra Pegasus Center i Manowo 

Dette efterår var meget varmt, 
så vi kunne gå med vore beboe-
re på champignonjagt i skoven. 
I Polen er retter af svampe me-
get populære, så det meget 
store antal vi fik indsamlet ræk-
ker til hele vinteren.  

I oktober havde vi karaoke 
workshops med ca. 60 bevæ-
gelseshæmmede fra andre 
centre, Mielno og Żydowo. 
Vore arrangementer har til 
formål at lære om andre kul-
turer. Vi pynter os i karakteri-
stisk tøj, og lærer sange.  

Udsmykningen af lokalet 
blev foretaget af Basie 
fra Pegasus.  

Siden november har vore beboere deltaget i workshops 
med at lave julekort i en ny teknik, et af dem er sendt til 
jer. Alle deltagere udfoldede masser af kreativitet, fordi de 
kunne bruge alle mulige materialer som perler, pailletter, 
bånd osv. som var inspirerende at arbejde med. Det var 
derfor rigtig smukke og flotte kort, der kom ud af det.  



1. september - 1. november   

GM Juelsminde 500, A. Wenzel 2100, SG Ullerslev 600, RG Ullerslev 200, SG Ullerslev 150, UMB Allerød 300, LP Langeskov 1250, 

CP Svinninge 150, GP Helsingør 479, HÅ Farum 150, GP Helsingør 479, JS Herning 150, PKN Holsted 200, KM Egå 100, MK Svoger-

slev 75, ACA Brønshøj 100, IKR København 200, CP Odense 300, LM Ølsted 300, HW Røjleskov 500, EMN Samsø 250, KAH Glostrup 

100, KBC Kalundborg 100, NJK København 100, CH Agerskov 100, GKL Haslev 329, IMS Ringsted 150, KVN København 200, TF 

Samsø 100, JM Ringsted 320, ET Mårsø 200, BIB Kgs.Lyngby 200, NC Højbjerg 5000, IMN Viuf 4000, JF Nørre Bjert 100, LHK Humble 

500, BA Frederiksberg 100, CED Glostrup 315, VH Brøndby Strand 300, JKB 355, FA Charlottenlund 50, B og CC Kjellerup 1000.    

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

   De 12 Nørklere fra Vester Skerninge 
På Vestervangen 44 i Vester Skerninge, bor 

Lis Clemmesen, hun lægger hus til Nørklerne. 
Det er 12 piger i alderen 35-96 år. De udfører et 
solidt stykke socialt arbejde. De strikker på livet 
løs og de hygger sig gevaldigt samtidigt. Alt det 
de strikker, går til Projekt Øst, en landsdækkende 
organisation, som blev stiftet i 1993. Oprindeligt 
et hjælpearbejde for gadebørn og ældre i Sankt 
Petersborg, senere er foreningen gået over til at 
koncentrere sig om at støtte de små landkommu-
ner i det nordlige Polen. 

Men Nørklerne har en historie længere tilba-
ge end 1993. Sigrid Kjær startede op sammen 
med 7 damer, som strikkede trøjer, tæpper, ba-
bypakker m.m. af garnrester og genbrugsgarn. 
Årstallet var 1986. Deres rare sager gik til Røde 
Kors, Mother Teresa og senere til Projekt Øst. Si-
grid Kjær er den eneste fra dengang, som stadig 
er aktiv i Nørkleme. 

Hvervningen gik fra mund til mund. Tidligere 
mødtes de i Egebjerggaarden, men da den lukke-
de, mødes de nu hos Lis Clemmesen i Vester-
vangen. 
 

Vi havde også masser af sjov på keramiske værksteder. Vi startede fra enkle 
former for udskæring og sluttede med mere specielle. Her fremstillede vi jule-
mænd, engle og klokker i ler til at hænge på juletræet. Det er spændende at  
se det færdige slutresultat, efter at de er blevet brændte i en speciel ovn.  
I de sidste dage af november var der arrangeret St. Andreas-festligheder. Det 
er en polsk tradition, hvor man  arrangerer selskaber før den kommende Ad-
ventstid. Her prøver vi at få noget at vide om fremtiden gennem spådoms-
kunst i voks, sko, håndflader osv. For at give vore beboere mere inspiration 
denne gang, overraskede vi dem med en tropisk St. Andreas Dag. Alt foregik i 
tropisk stil, det var virkelig overraskende for dem.  

Den 17. december skal vi på 
en tur til Swidwin, hvor der 
ligger et stort slot fra 1600-
tallet. Her bliver der hvert år 

holdt et polsk julemarked.  

For os bliver det også spæn-
dende at spise middag i slot-

tets restaurant.  

Vi takker igen for jeres ven-
skab og støtte!  
Hjertelig hilsen, Tadeusz 

Her står 3 af de flittige damer med 
en ny ladning flot strikketøj, som 
afhentes af Rasmus Pedersen. 

4. december afgik en transport til centralen i Barwice,  
hvor folk fra andre kommuner kan låne hjælpemidler  

Alt på plads - plads til alt! 

   Gaver og kontingenter 

En glædelig jul og et velsignet nytår 
ønsker vi vore medlemmer og sponsorer. TAK for alle gaver i penge og naturalier. 

Tak til Beauvais for fødevarer til juletransporten - Tom fra Slagelse Sygehus -  

Copa i Ringsted for stomi m.m. - Bispebjerg Hospital - Plejehjem Egegården  

i København - Plejehjem Slottet i De gamles By - Hjælpemiddelcentralen  

i Værebo - Thiele i Ringsted for briller - Apotekerudsalget i Ringsted 

og sidst, men ikke mindst vore mange flittige strikkedamer ud over landet. 

Varm julehilsen til jer alle fra bestyrelsen i Projekt ØST 


