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Ingen kan hjælpe alle  
Alle kan hjælpe én! 

NR. 201  MARTS 2015 
—————————————————————————————–—————–——–

   Flittige hænder på Pegasus Center i Manowo 

Kære Venner!  
Siden januar har vi på Pegasus konstant hørt 
symaskiners larm. I november og december 
deltog vore 2 aktivitetsterapeuter Agnieszka 
og Milka i et kursus i at sy de såkaldte Tilda-
dukker, som er skabt af Tone Finnanger fra 
Oslo. Derefter viste de kunsten for vore bru-
gere – de skulle først prøve at sy engle. 
I starten turde de ikke og kunne ikke finde ud 
af det. Efter et par dage opdagede de, at det i 
virkeligheden ikke var så svært og så be-
gyndte de at sy dem i deres eget design.  

Nu har vi i en uges tid vi lavet påskeharer med den samme teknik. Den største 
udfordring er at sy tøj i disse små størrelser. I den forbindelse har papkasserne 
med stofstykker, som vi har modtaget af jer, vist sig at være de rene skatkamre. 
Disse forskellige små stykker og strimler har gjort det muligt at skabe mere krea-
tive og dristige sammensætninger af mønstre, farver og strukturer. 
Syning er en udmærket form for terapi. Vore brugere får mulighed for at lære og 
afprøve nye færdigheder – de lærer at sy i hånden og på maskine, at bruge red-
skaber til at skære stoffet, sy og brodere, at bruge forskellige basale sting, skære 
mønstre ud, pynte tekstilerne, osv. De forbedrer deres manuelle færdigheder, får 
stimuleret deres fantasi og får mulighed for at arbejde med deres egne ideer, det 
giver bedre selvværd. Gruppen er kommet tættere sammen, da atmosfæren af 
stilhed og koncentration, når man er beskæftiget med at sy, er god for personlige 
samtaler. Internettet viser sig hele tiden at være en udmærket kilde af oplysnin-
ger om nye teknikker inden for syning, billedkunst, kunsthåndværk, osv. 

Sidst i februar organiserede vi Polske Kulturdage (i 2013 havde vi 
en Dansk Kulturdag). Gennem en række sjove konkurrencer, 
quiz'er om historie, kultur, sport, geografi, bilindustri osv. har vo-
re brugere fået en god portion viden om Polen. De mest engage-
rede deltagere modtog små præmier i form af forskellige ting fra 
transporterne. 
Snart får vi travlt med påskekort, som vi også altid selv designer.  
Men vi savner solen og foråret meget. 
Mange hilsner til jer alle fra os alle! Tadeusz 

Her ser I et par flotte Tilda-dukker 
i vort eget fantasifulde design. 



   Hilsener fra Karlino og Barwice    

Til Projekt ØST, Danmark 
     Centret for Socialhjælp i Karlino By og Kommune har i mange a r fa et støtte fra Projekt ØST i form af 
gaver som fødevarer, tøj, møbler, medicinsk udstyr m.m. 
     Disse gaver uddeler vi gennem hele a ret til kommunens beboere, som er i nød  pa  grund af arbejds-
løshed og fattigdom. For mange familier er kontanthjælp fra kommunen den eneste indkomstkilde. 
For tiden har vi i kommunen 20 hjemløse personer. 
    Vore medarbejdere besøger jævnligt de fattigste beboere for at finde ud af deres livsvilka r og behov 
– eksempelvis  fødevarer, varmt tøj, dyner, varme tæpper, brændsel til opvarmning, osv. Af indlysende 
grunde er vinteren den sværeste periode. 
     Det tøj vi fik af Projekt ØST i december 2014, har vi uddelt til hjemløse og store børnefamilier i 
kommunen.  
     Pa  beboernes og egne vegne takker vi hjerteligt for denne store hjælp!  
     Med venlig hilsen Gizela Pietrzak-Kłys 
     Chef for Centret for Socialhjælp i Karlino By og Kommune 

Dansk morgenmad i Barwice! 

En plejer med en dreng, der fik en 
kørestol fra Danmark, som har let-
tet hans tilværelse og givet ham en 
meget bedre hverdag.  

Så er den store lastvogn ved at være tømt. 
Her en seng med indstillingsmuligheder. 

De danske rundstykker med syltetøj er  
blevet meget populære hos børnene  
i Barwice! 

Madrasser lægges på plads i hjælpecentret. 

Karlino 

Barwice 

Til Projekt ØST, Danmark 

     Barwice Kommune takker hjerteligt Projekt ØST for hjælp til vores beboere i nød, i form af hospitals- og rehabiliteringsud-
styr, tøj og fødevarer. Gaverne blev delt sa ledes, at tøjet og en del af fødevarerne blev afhentet af hhv. Karlino Kommune og Jas 
i Malgosia (Hans og Grethe) Fonden i Manowo.  
     Pa  de vedlagte billeder ses aflæsning af transporten og modtagelse af gaverne pa  lageret, glade børn pa  skolen i Stary Chwa-
lim, som spiser boller med dansk marmelade til frokost, forberedelse af frokosten, en ung mand, som har fa et en ny kørestol 
(han er bruger af vort dagcenter/terapicenter for handicappede personer) og en hospitalsseng, som bruges af en kronisk syg 
beboer i hans hjem.  
     Vi er utrolig taknemmelige for jeres venlighed og forsta else for andre menneskers ha rde livssituationer.  
     Tak for alle de frivilliges store hjerter – tak fordi I rækker en hjælpende ha nd! 
     I ha b om et fortsat samarbejde og med venlig hilsen, 
     Zenon Maksalon 
     Borgmester i Barwice  

På grund af pladsmangel udgår listen over indbetalte kontingenter og gaver til næste nr. 



 

 

 
 
  
 
 

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 2014 
  4.     Regnskab for 2014 
  5.     Fastsættelse af kontingent 
  6.     Valg af formand - Steffen Hemmingsen modtager genvalg 
  7.     Indkomne forslag 
  8.     Valg af bestyrelse og 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 13. april til 
           Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller 
           Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com     

Forårsstævne og generalforsamling 
 Lørdag den 18. april 2015 kl. 12.00  

på Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, Birkende, Langeskov 

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 fortsat er med - det er vigtigt af 2 grunde: 

1. At vort økonomiske grundlag er sikret, sa  vi kan arbejde med at arbejde videre med at hjælpe andre, der ikke 
har det sa  godt som os. 
2. Overfor Skattefar skal vi have mindst 350 medlemmer, ellers kan vi ikke opna  fradrag for indbetalte gaver. 

Hvis man har givet gaver, der er indberettet til SKAT, skal vi have dit CPR-nummer, som bedes oplyst til Elvin 
Hougaard, se tlf.nr. på bagsiden af bladet. 
Lad os derfor sta  sammen, ogsa  i det nye a r. Lige nu er vi ved at sende en transport til Polen med senge, tøj, hospi-
talsudstyr, møbler m. m.  

Dit medlemskab fornyes ikke automatisk 
Vi har brug for alle de medlemmer, vi kan fa  - det har betydning, na r vi søger fonde m. m. og det giver os større 
vægt hos myndighederne. 
Medlemskabet skal fornyes hvert a r. Benyt girokortet, hvor der er en rubrik for betaling af kontingent. 
Som medlem fa r du vort nyhedsblad hele a ret og har stemmeret pa  den a rlige generalforsamling, ligesom du er 
valgbar til bestyrelsen. Vi vil bede dig forny dit medlemskab snarest, sa  vi kan fa  et overblik over, hvor mange vi er. 
Pa  forha nd tak!  Steffen Hemmingsen 
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Projekt ØST 

begyndte i 1993 som et arbejde for gade- 
børn i Skt. Petersborg, men virker nu i 
landkommuner i det nordlige Polen. 

Økonomi og medlemsregistrering 
Elvin Hougaard, Ringsted Tlf. 5761 4426 
Holmehave 12, 4100 Ringsted  
admin@projekt-oest.dk   Giro 0086010 
Konto 3224-0086010  CVR 1770 9437 

Formand 
Steffen Hemmingsen, Roskildevej 130,  
4100 Ringsted, tlf. 5761 4996 
Mobil 2018 6924  
steffen.hemmingsen@privat.dk 

Næstformand 
Rasmus Pedersen, Engvej 2 
5550 Langeskov, tlf. 6538 3569 
rasmusengvej@gmail.com 

Kasserer 
Eilif Christensen, Tjærebyvej 76,  
4220 Korsør, tlf. 5838 2823 

  
 Linda Pedersen, Engvej 2 
 5550 Langeskov, tlf. 6538 3569 
 
 Inger Clausager Nielsen,  
 Kirkendrupløkken 13, 5270 Odense N 
 Tlf. 6597 8434 
 
 Suppleanter  
 Elvin Hougaard  elvin.hougaard@mail.dk  
 Tlf. 5761 4426  
 Bitten Hemmingsen, tlf. 2781 0451 
 
 Lager 
 Fyn: Rasmus Pedersen, tlf. 4234 0855 
 Sjælland: Bitten og Steffen  
 Roskildevej 130, 4100 Ringsted  
 Tlf. 5761 4996  
 
 Revision 
 DM Revision, Ulstrupvej 10, 4682 Tureby 

 Artikler og annoncer til bladet 
 Uffe Nissen, Chr. Lehns Vænge 19 
 5270 Odense N    Send en mail! 
 uffenissen1934@gmail.com 

 

 

website: www.projekt-oest.dk  
 Brug af artikler tilladt med kildeangivelse. 
 NB! Spørgsmål om levering af bladet 
 skal rettes til  Steffen Hemmingsen 
 
 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 
med computer om at få leve-
ret bladet i en PDF. I får det i 
A4-sider, lette at læse eller at 
printe ud. Giv blot besked til 

uffenissen1934@gmail.com 

 

 

 

CPR-nr.: ………………………………………………………. 


