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Kære medlem af Projekt Øst – her kan du læse lidt om fiq-child-aid.org 

Hvorfor skal du læse om det? Jo – for det er navnet pa  den forening jeg har startet langt tilbage. Og vore to for-
eninger skal ma ske til at have et tættere samarbejde.  

Til sagen: Jeg hedder Antonella, er 57 a r og stiftede for 12 a r siden et privat børnehjælpsprojekt, som fra starten 
arbejdede i Rumænien og Danmark. Lidt populært sagt arbejder vi for, at børn kan føle sig som prinser eller prin-
sesser. Reelt betyder det, at vi sørger for, at børnene og deres omsorgspersoner fa r godt og varmt tøj, sko, støvler, 
flyverdragter, huer, handsker osv. na r vinteren nærmer sig – og naturligvis ogsa  alle former for jucariæ (legetøj), 
som jo fa r øjnene til at smile og glimte. Det gør vi ud fra den overbevisning, at børn som møder venlighed og ople-
ver tryghed, fa r ha b og drømme om en bedre fremtid - uanset hvordan de har det nu. Derudover fa r ”familierne” 
hjælperedskaber til køkkenarbejde, jordarbejde, mv. Ligesa  søger vi at give lokalt hospitalsvæsen og læger hjælpe-
midler og medicin.  

En ”familie” er ofte et barn eller to søskende – ma ske forældreløse – som passes af en mor eller en omsorgsper-
son. De allerfleste levende under usle vilka r. Her gør vore ”14-dages madkasser” ogsa  lykke lige op til jul og nyta r. 

 For et par a r siden lykkedes det os at beklæde knap 2000 sa danne familier, sa  vi besluttede at starte en alment 
velgørende forening – ligesom Projekt Øst har været det i en lang a rrække. Navnet blev det samme som vor hjem-
meside fiq-child-aid.org som der vil blive fortalt lidt mere om på generalforsamlingen.   

Vi har gennem en a rrække haft et godt og rart samarbejde med Projekt ØST pa  det helt jordnære og praktiske 
plan. Derfor blev det naturligt at overveje et nærmere samarbejde, da formanden Steffen Hemmingsen – æret være 
hans minde – afgik ved døden sidste a r. Hvordan det kommer til at forme sig, bliver nok mere konkret efter gene-
ralforsamlingen. Her fa r I nogle glimt fra turene til Rumænien. 

Med kærlige hilsener! 

Antonella (i den røde jakke med blå striber)   



   Hilsener fra Polen  

   Gaver og kontingenter 

1. september 2015 – 31. januar 2016  
JF Kolding 250. B/G Kjellerup 1000. MC Vester Skerninge 150. BS Sorø 150. MI Skive 150. HW Middelfart 500. RK Odense C 250. MLA Køge 850. 
JS Herning 300. SEJ Fjerritslev 200. Cl Espergærde 500. KG Nysted 250. GB Helsingør 500. AE Samsø 700. JUL Hjørring 2200. KM Egå 300. EKK 
Viuf 200. BH Gørlev 850. MEK Horsens 500. KJ Hedehusene 200. MK Svogerslev 100. JB Herskind 100. PS Snedsted 500. KAH Glostrup 250. BM 
Odense N 250. TSB Vester Skerninge 150. HM Kerteminde 350. NN Frederiksberg 600. TF Samsø 100. KN Agerskov 100. HS Højberg 150. KJ 
Vejen 150. EMMN Samsø 250. GN Karup J 2000. MC Højberg 5000. KWN København N 200. IMN Viuf 4000. IL Odense SV 150. EH Ringsted 200. 
VEHD Broby 150. GBD Smidstrup 150. HP Odense NØ 2500. HS Beder 3000. BGL Kjellerup 1000. ID Kgs. Lyngby 200. LLM Rudkøbing 150. AM 
Vanløse 150. RPDE Langeskov 200. THM Skanderborg 200. DK Broby 150. EBHT Holbæk 200. KW Skødstrup 150. AGF Stenløse 100. ISJ Nykø-
bing F 150. BVC Herning 150. ELØK Ringe 300. BST Dybbøl 200. KMO Aars 700. AAH Skjern 200. EHB Erritsø 200. ÅJK Ringsted 150. HH Ris-
skov 150. SKS Løgumkloster 400. REN Ullerslev 500. CL Aabybro 200. JT Randers SV 200. JMR Kgs. Lyngby 200. BEN Egtved 150. HÅ Farum 

150. CED Glostrup 620. BA Frederiksberg 450. JKLB Århus V 748. VH Brøndby Strand 400.  TAK til alle giverne! 

Alle morede sig vældig godt og blev glædeligt overrasket med små gaver og 
priser for deltagelse i konkurrencer. Vi kunne overrække priserne til alle del-
tagere... fordi de kom fra Projekt ØST.  
Tusind tak for jeres store engagement og støtte, som har gjort dette muligt. 
Med mange hilsener fra alle Pegasusser 

Kære Projekt ØST! 
Et af de sociale problemer vi har i Karlino Kommune, er hjemløshed, som oftest falder sammen med en 
række andre problemstillinger. I kommunen har vi 19 personer, der ikke har fast bolig og ikke vil på her-
berg. Fra kommunens side hjælper vi dem ved at uddele fødevarer, varmt tøj, tæpper og dyner. Proble-
met bliver alvorligt, især om vinteren, og derfor besøger vore socialarbejdere jævnligt de steder, hvor de 
hjemløse plejer at opholde sig, for at kontrollere, hvilke behov de har.  
Takket være hjælp fra Projekt ØST i form af transport med tøj, kunne vi forsyne vore hjemløse og fattige 
med varmt tøj inden vinterens komme. Tusind tak skal I have! 
Med venlig hilsen 
Waldemar Misko - Borgmester i Karlino   Gizela Pietrzak-Klys – Socialchef 

Kære Projekt ØST! 
På vegne af alle beboere i Barwice kommune siger vi hjertelig mange tak for det 
mangeårige samarbejde. Vi er utroligt glade for, at vi kan regne med jeres hjælp og 
støtte, som har stor betydning for de mest udsatte i området. Jeg vedlægger et par 
billeder af vor stolthed – vi har afsluttet renoveringen af byens hovedplads, som har 
været muligt takket være midler fra EU. 
Med venlig hilsen Zenon Maksalon borgmester i Barwice 

Kære Venner i Projekt ØST! 
Den 9. februar fejrede vi Valentinsdag på Pegasus dagcen-
ter for voksne handicappede. Vi havde inviteret gæster fra 
dagcentret i Przetocko.  
Vi fik en kanonfest med musik og dans.  



                                          
                                             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 2015 
  4.     Regnskab for 2015 
  5.     Præsentation af fiq-child-aid.org 
  6.     Foreningens fremtid: Fortsætte selvstændigt - samarbejde eller sammenlægning 
          med fiq-child- aid.org - eller foreningens nedlæggelse 
  7.     Fastsættelse af kontingent 
  8.     Valg af formand. 
  9.     Indkomne forslag 
10.     Valg af bestyrelse og suppleanter, nye kandidater kan foreslås på årsmødet, 
           hver enkelt kandidat bliver præsenteret 
 11.     Valg af revisor 
 12.    Eventuelt 

 Har du forslag til drøftelse under punkt 9, skal de være formanden i hænde senest 1. april.  
 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 11. 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 16. april 2016 kl. 12.00  

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

Kære venner af Projekt ØST! 
     En stor tak for jeres fortsatte støtte. Jeg beklager meget det besvær det har givet jer, at vi havde nogle gamle, ik-
ke opdaterede lister at udsende bladet efter. Jeg ha ber det er blevet bedre med dette blad.  
     Dette nummer indeholder indbydelse til fora rsstævnet den 16. april kl. 12.00. Å rsmødet vil blive afgørende for 
foreningens fremtid, da det skal afgøres, om vi skal fortsætte selvstændigt, samarbejde med anden forening eller 
nedlægges.  
     Derfor vil jeg opfordre sa  mange som muligt til at deltage i stævnet, der er vort a rsmøde med generalforsamling.  
     Hvis vi skal fortsætte selvstændigt, er det nødvendigt at mange flere pa tager sig en aktiv rolle i foreningen. Som 
det er nu, hviler alt det praktiske med indsamling, sortering og afsendelse pa  Bitten og det kan ikke vedblive.  
     Men det skal hun have en meget stor tak for! 
     Venlig hilsen 
     Rasmus 

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 giver os større vægt 
hos myndighederne. Vi skal have mindst 350 medlemmer for at opna   skattefradrag. 
     Medlemskabet skal fornyes hvert år. Benyt girokortet og husk at anføre dit CPR-nr. som vi sender til SKÅT.  
     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. 
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Projekt ØST 

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 
5550 Langeskov, tlf. 6538 3569 
 
Inger Clausager Nielsen,  
Kirkendrupløkken 13, 5270 Odense N 
Tlf. 6597 8434 
 
Elvin Hougaard   
elvin.hougaard@mail.dk  
Tlf. 5761 4426 

  
 Suppleant   
 Bitten Hemmingsen, tlf. 2781 0451 
 
 Lager 
 Fyn: Rasmus Pedersen, tlf. 4234 0855 
 Sjælland: Bitten Hemmingsen  
 Roskildevej 130, 4100 Ringsted  
 Tlf. 2781 0451 

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

 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 

 Artikler i bladet må gerne gengives med 
tydelig kildeangivelse. 

 

 

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 Rasmus Pedersen 

 

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.: ………………………………………………………. 


