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Projekt ØST 

Danmark 

Ved Steffens død forenes vi alle i sorg. Vi vil på vegne af Jas  
i Malgosia og Pegasus udtrykke vor medfølelse og dybe gre-
bethed. Vi er alle dybt rystede over hans død.  
Han var en mand med et stort hjerte, åbent for menneskers 
nød. Han elskede sine medmennesker - et klogt, ærligt og 
ædelt menneske er nu ikke mere blandt os.  
Vi vil savne ham.  
Tadeusz 

Min far 
Heidi Egebjerg har på familiens vegne  
skrevet disse mindeord om sin far. 

    Min far blev født på Møn i 1949. Efter sko-
len startede han i militæret og var der, til han 
blev 45 år. Det var på Møn, han mødte min 
mor Bitten. De blev gift, boede på Amager og 
endte i Ringsted. Herefter var han på kaser-
nen i Ringsted og senere i Slagelse. 
    Så kom vi til, først mig og derefter min søster Dorte – og senere 
svigersønner og børnebørn, i alt 6 børnebørn. 
    Familie og fællesskab var det, der betød allermest for min far – 
og det, selvom hans allerstørste passion nok har dækket for det, 
for biler var det, der har fyldt alt i hans liv. Han levede med biler – 
han tænkte biler – og han døde bogstaveligt talt med sine biler. 
    Min far var mekaniker af hjertet. Han var det i militæret, han var 
det, når han havde fri, hvor biler blev skilt ad og samlet igen i løbet 
af weekenden omme bag huset. Senere blev den lille garage skiftet 
ud med et lille værksted, der siden blev skiftet ud med et større.  
    Udover det var han fællestillidsmand på arbejdet. Det var meget 
ofte sammen med venner, at han gik op i sin passion og der blev 
skam også lavet noget – men samtidig var det også dér, man kun-
ne komme forbi og få en kop kaffe. 
    Min far var ikke god til at huske navne, men hvilke biler folk kørte 
i - det vidste han. Biler var hans liv – og så er der jo alligevel meget 
mere. 
    Min far var også et menneske, der havde store værdier - et men-
neske, der levede for at kunne være der for andre - for at kunne 
hjælpe og give en hånd, hvor der var brug for det. Det var noget 
han altid har haft, lige siden sin barndom, hvor han hellere ville 
give af det lidt han havde, for at kunne hjælpe andre.  
    Da jeg ringede og fortalte min fars moster at han desværre var 
død, fortalte hun mig en lille historie fra hans barndom: Da min far 
var barn og en dag havde været hjemme hos hende for at lege 
med hendes søn (min fars fætter), havde han åbenbart overhørt en 
samtale mellem mosteren og hendes mand om noget, de ikke hav-
de råd til. Da han kom hjem den dag, bad han sin mor om sin spa-
regris og da hun spurgte hvad han skulle bruge den til, sagde han: 
”Moster har ikke så mange penge, så hun må gerne få mine!” 
    Han fandt også tid til at tage aktivt del i vort liv. Da min søster og 
jeg var små, var vi i en årerække spejdere og det førte til, at min far 
også blev spejderleder, da de manglede voksne.  
    Derudover har han altid været der for os og har kørt os og vore 
venner Sjælland rundt, når vi skulle køre til eller fra fester og ven-
ner, samt til og fra lufthavnen, når vi skulle rejse som ældre – vi 
kunne ringe til ham døgnet rundt, lige til det sidste. 
    Far var en éner på alle måder. Han var unik, en god, varm mand 
med et kæmpehjerte og en lun humor. Han var meget generøs og 
var altid parat til at hjælpe alle og sætte sig selv til side for andre. 
    Der er ingen tvivl om, at han vil blive dybt savnet, ikke kun af os, 
men af mange andre.  
    Men midt i sorgen over, at han blev taget fra os på den måde, er 
vi dog helt sikre på, at han døde det eneste rigtige sted for ham: På 
sit værksted, blandt sine biler – det var dèr, han følte sig hjemme. 

Steffen Hemmingsen er afgået ved døden 
    Det var med stor sorg vi i november modtog meddelelsen om, at vor formand Steffen Hemmingsen pludselig var 
afga et ved døden. Han var formand efter Ingo Larsens død og var ogsa  i a rene inden en meget betydelig arbejds-
kraft, han stod for opbygningen af lageret i Ringsted og var en inkarneret bilmand med ansvar for transporterne til 
Polen. De mange forskellige donationer blev hentet af hustruen Bitten, frivillige fra familien og venner af P. Ø.  
     Steffen blev bisat den 27. november fra Benløse Kirke, hvor bestyrelsen var til stede. Æret være Steffens minde!  

Steffen havde gennem sin for-
retning, sit virke i foreninger 
og andre steder fået mange 
venner, følget ved hans bisæt-
telse i Benløse Kirke den 27. 
november var meget stort. 



Kære venner af Projekt Øst! 
     I ønskes alle et godt og lykkebringende 2016. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor til alle jer, der har støttet op 
om foreningen i 2015, enten det er firmaer, som har doneret varer, strikkeklubber eller enkeltpersoner, der har 
leveret dejlige strikvarer til vore venner i Polen. Ogsa  tak til alle andre, der har støttet os med varer eller penge. 
Husk, at hvis I vil have fradrag hos SKAT for jeres pengegaver, skal Elvin Hougaard have jeres personnummer.  
     Tak ogsa  til dem, der sørger for at donationerne bliver transporteret til lageret i Ringsted, læsset pa  lastbil og 
kørt til Polen. Vor polske tolk Monika skal have stor tak, for at vi fa r oversat meddelelser begge veje. 
     Det var med stor sorg, vi i november modtog meddelelsen om, at vor formand Steffen Hemmingsen var død. Han 
blev bisat den 27. november fra Benløse Kirke, hvor bestyrelsen var til stede. Æret være Steffens minde.  
     Herefter har jeg, Rasmus Pedersen, som næstformand overtaget formandsposten, indtil vi vælger en ny formand 
pa  a rsmødet, som er bestemt til 16. april 2016 pa  Hans Tausens Center i Birkende. Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren. Program og dagsorden kommer i næste blad i marts. 
     Hvis nogen har lyst til eller kender nogen, der vil være med til at øve en indsats i bestyrelsen, sa  giv besked eller 
endnu bedre: Mød op til a rsmødet!  
     Vi forsøger at fa  kontakt til en lignende forening med henblik pa  samarbejde eller sammenlægning, sa  at vor 
hjælp til børn og voksne kan fortsætte i samme a nd som hidtil og forha bentlig udvides til andre omra der, der har 
behov for hjælp. 
     Husk at forny jeres medlemskab inden årsmødet, så I kan bevare jeres stemmeret og vi fortsat kan få ret til skatte-
fradrag for vore pengegaver, det kræver et vist antal medlemmer. Kontingentet er uændret: Enkeltperson 150 kr. 
Par 200 kr. Firmaer, foreninger 300 kr. 
     Med venlig hilsen 
     Pa  bestyrelsens vegne 
     Rasmus Pedersen  

   Nyt fra Pegasus  

 

Fra Pegasus har vi modtaget 
dette smukke julekort, der er 
fremstillet af de flittige bebo-
ere pa  centret. 

Vinterstemning i Manowo  

   Nytårshilsen fra bestyrelsen  

Stor karaoke-fest  
med bunkebryllup! 



Kære venner! 
     Hjælpecentret Pegasus arrangerer hvert a r 2 store begivenheder for handicappede 
og seniorer. I 4 a r har vi afholdt Pegasus Cup med sportskonkurrencer i maj, hvor vi 
var vært for 5-6 andre grupper fra kommunen Swieszyno.  
     15. oktober afholdt vi en karaoke– og dansefest, hvor der også var ældre og handi-
cappede fra andre sociale hjælpecentre. Forma let var at præsentere traditionelle 
polske bryllupsdragter med deltagere fra de omkringliggende landsbyer Mielno, Zy-
dowo, Cetun, og Biesiekierz, som også får del i jeres donationer.  
      Vi arrangerede et fantastisk karaoke-bryllup! Rummene og bordene var  pyntede 
og der var papirfigurer af de par, der var blevet ”gift.” Der var 1 ”rigtig” brudgom fra 
Pegasus, men der kom 5 brude udefra! Der var masser af glæde og sjov, vi slog os 
rigtig løs. Til hver deltager var der en lille gave, som kom fra jeres donationer. Der 
var ogsa  store gaver, omkring 65.  

Festen varede i 5 timer, alle var meget glade for denne aften. 
Venlig hilsen og godt nyta r til jer alle fra os pa  Pegasus! Tadeusz 
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begyndte i 1993 som et arbejde for gade- 
børn i Skt. Petersborg, men virker nu i de 
små landkommuner i det nordlige Polen. 

Fungerende formand 
Rasmus Pedersen, Engvej 2 
5550 Langeskov, tlf. 6538 3569 
Mobil 4234 0855 
rasmusengvej@gmail.com 

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

Linda Pedersen, Engvej 2 
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Inger Clausager Nielsen,  
Kirkendrupløkken 13, 5270 Odense N 
Tlf. 6597 8434 
 
Elvin Hougaard   
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Tlf. 5761 4426 
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website: www.projekt-oest.dk  

 Vort økonomiske grundlag er kontingentet   
og gaver fra private, skoler, kirker, instituti-
oner, virksomheder og fonde. Desuden 
modtager vi fødevarer og vitaminer og 
transporterer dem til Polen og andre østeu-
ropæiske 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 2015 har vi sendt 3 transporter til Polen.    
Vi har ingen lønudgifter og holder al admi-
nistration nede på et absolut minimum. 

 NB! Spørgsmål om levering af bladet 
 skal rettes til Bitten Hemmingsen 

 

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 
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