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Lørdag den 16. april var der det årlige stævne for Projekt ØST i 
Hans Tausens fødeby Birkende på Fyn. 26 medlemmer var mødt 
op fra Jylland, Fyn og Sjælland og vi fik igen en hyggelig eftermid-
dag i familien P. Ø. Vejret var overskyet og senere kom der regn, 
men vi sluttede i den dejligste forårssol. 
Fungerende formand Rasmus Pedersen bød velkommen og fore-
slog vi indledte stævnet med et minuts stilhed for vor gode afdøde 
formand Steffen Hemmingsen, som vi mistede i november 2015. 

Blandt  de fremmødte var 
Jan Venzel, formanden for 
fiq-child-aid.org, som vi 
påtænker et organisato-
risk samarbejde med – de 
har i flere år kørt nødhjælp 
til børn og voksne i fattige 
kommuner i Rumænien. 

Efter frokosten indledte vi generalforsamlingen med san-
gen om den lille plovkøring Hans Tausen, der drømte om 
at blive præst. Han blev Danmarks lutherske reformator.  

Hyggesnak i ventetiden 

Flere havde i løbet af året sam-
let kapsler fra øldåser i en hård-
før aluminium, der anvendes til 
benproteser i Thailand.  
Sparegrisene var slagtet i man-
ge hjem og frimærkerne klippet 
af breve, det bliver alt sammen 
til penge til transporterne. 
Kl. 12 bød Rasmus velkommen 
og vi indtog en lækker frokost. 

Foråret er kommet til Birkende 

Generalforsamlingen begyndte kl. 13.30 den refereres på næ-
ste side. Her oplæser Rasmus årsberetningen for 2015. 

Sparegrisens indhold 



Generalforsamlingen 
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

      Dirigent Ninna Hansen, referent Uffe Nissen, stemmetællere Leif Hansen og Carl-Erik Denning. 

  2. Godkendelse af dagsorden 

       Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsordenen blev godkendt. 

  3. Bestyrelsens beretning for 2015 
       Formand Rasmus Pedersen oplæste beretningen, som lidt forkortet ses på næste side - den  blev godkendt med akklamation. 

  4. Regnskab for 2015 
       Regnskabet blev uddelt af Elvin Hougaard, det viste et overskud på 3.353 kr. og egenkapital på 61.303 kr. Det blev godkendt   

       med akklamation. 

  5. Præsentation af fiq-child-aid.org 
      Her fortalte Jan Venzel om foreningens oprindelse og viste et diasshow med fotos fra sin forenings arbejde i Rumænien. Det var           

       Fattigdom med stort F, man fatter ikke, hvordan mennesker overhovedet kan overleve under så elendige forhold. Men netop på  

       den baggrund var det stærkt at se den store glæde, hvormed de mange mænd, kvinder og børn modtog tøj, tæpper, sko, briller, 

       madvarer, kørestole, dukker, bamser, legetøj og en mængde andre ting. Det er et arbejde, som er værd at støtte!      

  6. P.Ø.’s fremtid: Fortsætte selvstændigt, samarbejde eller sammenlægges med fiq-child-aid.org 
       Bestyrelsen havde på et møde umiddelbart før stævnet vedtaget fortsat at arbejde for en sammenlægning af de 2 foreninger  

        og dette blev godkendt. 

  7. Fastsættelse af kontingent 
       Bestyrelsen foreslog samme takster som fig-child-aid.com, da det ville lette sammenlægningen og dette blev vedtaget. 

  8. Valg af formand 
       Fungerende formand Rasmus Pedersen var villig til at blive vor nye formand og han blev valgt med akklamation. 

  9. Indkomne forslag 
       Ingen. 

10. Valg af bestyrelse og suppleanter 
       Inger Clausager Nielsen og Eilif Christensen ønskede  
       ikke genvalg. Leif Hansen og Bitten Hemmingsen  
       samt Ninna Hansen som suppleant blev valgt. 
11. Valg af revisor 
       Dette blev udsat, til sammenslutningen er gennemført. 

12. Eventuelt 
       Formanden meddelte, at vor mangeårige bladmand  
       Uffe Nissen havde besluttet at gå på pension ved  
       årets udgang efter 23 år og 210 numre. Dette blev  
       med beklagelse taget til efterretning og han fik med  
       akklamation overrakt en flot kurv med rare sager. 

       Esther Sørensen bad om ordet for at udtrykke sin tak 
       til de frivillige, der året rundt slider i Projekt ØST. 

Inger og Eilif stoppede i bestyrelsen 
og Uffe stoppede med bladet. 

Linda Pedersen, Leif Hansen, Bitten Hemmingsen, Ninna Han-
sen, Rasmus Pedersen og Elvin Hougaard (senere udtrådt). 2 glade vindere i lotteriet. 

Nu var det tid for 
lotteriet, hvortil vi 
alle havde med-

bragt en gevinst. 

Efter en god kop 
kaffe med Ritas 
lækre kage blev 
det tid for hjem-
fart efter en god 

og positiv dag. 



Årsberetning for 2015 
Året, som er gået, har på mange måder lignet tidligere år, idet vi har fået donationer af nogenlunde samme mængde. Så 

vi har kunnet støtte de dårligst stillede borgere de 3 steder i Polen som vi plejer, nemlig kommunerne Karlino, Barwice og 
institutionen Pegasus i Manovo ved Koszalin. 

I løbet af året har vi skiftet transportfirma til Beweship fra PNP Transport. Prisen pr. transport er uændret.  
Transporterne kører til Tadeusz i Manovo, fordi han har fået et lager, hvor varerne kan opbevares, til de bliver fordelt til 

brugerne. De 3 modtagere aftaler selv fordelingen af materiel til hjælpecentralerne. 
Der er kørt 4 transporter i 2015 med meget hospitalsudstyr, møbler, tøj, strikketøj, stumiprodukter og mange andre gode 

ting, som især Bitten får samlet sammen, hvilket vi siger hende mange tak for. Det er også Bitten, der sørger for at tranpor-
terne bliver bestilt, læsset og kommer afsted. Jeg vil sige det så stærkt, at uden Bitten var der ikke noget Projekt ØST! 

I 2015 har vi udsendt 3 blade med stof, som vi tror har medlemmernes interesse. Vi er Uffe meget taknemlig for de flotte 
og læseværdige blade han laver. Desværre har han meddelt, at han på grund af alder stopper med at lave blad til nytår. Det 
er vi selvfølgelige kede af, men vi forstår og respekterer hans og Esther's beslutning. Vi vil gerne sige jer en kæmpestor tak 
for det arbejde, I gennem årene har gjort for Projekt ØST. 

Fremtiden vil jeg ikke sige meget om nu, da den skal behandles under et senere punkt på dagsordenen. Blot, at jeg hå-
ber på en sammenlægning med FIQ, da det er min overbevisning, at hjælpearbejdet så vil kunne fortsætte fremover. 

Der skal lyde en kæmpestor tak til alle, som på en eller anden måde har støttet Projekt ØST i det forløbne år, enten ved 
at donere varer, forære os hospitalsudstyr, møbler eller strikke beklædningsgenstande, som kan varme i en kold tid. Vi tak-
ker også for fodtøj, tøj, legetøj og hvad vi ellers har fået af gode ting. Vi er også meget taknemlige for alle de beløb, vi mod-
tager i løbet af året, uden de penge kunne vi ikke holde det aktivitetsniveau vi har. Uden dem, der yder praktisk hjælp med 
indsamling af varer og læsning af transporter, fik vi ikke noget sendt til Polen. Så I skal også have en stor tak. 

Jeg takker også bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået, især i den svære tid efter Steffens 
død. Jan Venzel fra FIQ skal have tak for samarbejdet med at gøre vore foreninger klar til en eventuel sammenlægning. 

Til slut vil jeg sende en hilsen og tak til vor tolk Monika og vore samarbejdspartnere i Karlino, Barwice og på Pegasus, 
idet jeg håber og tror, at det gode arbejde for værdigt trængende kan fortsætte.  

   Ny transport til ”Pegasus” i Manowo  

Onsdag den 13. april afgik en ny transport til fordelingscentret hos Tadeusz 
i Manowo. Fra Slagelse Sygehus fik vi 17 senge med flotte madrasser samt 
en mængde hospitalsudstyr og møbler.  
Vi har også hentet møbler fra andre steder og fra et vaskeri undertøj, dyner 
m.m. og har modtaget tøj, strik fra strikkeklubber og fodtøj fra andre private. 
Stor tak til alle vore trofaste donorer! Her ses nogle glimt fra læsningen. 
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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. 

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

Næstformand 
Bitten Hemmingsen, Roskildevej 130, 
4100 Ringsted, tlf. 2781 0451   
bittenhemmingsen@live.dk  

Kasserer 
Nina Hansen, Ulkebøldam 7 B st. tv. 
6400 Sønderborg, tlf. 2872 5661  

Linda Pedersen, Engvej 2 
5500 Langeskov, tlf. 6538 3569 

Leif Hansen, Ulkebøldam 7 B st. tv. 
6400 Sønderborg, tlf. 4017 9654  

  
 Lager Fyn 
 Rasmus Pedersen, tlf. 4234 0855 

 Lager Sjælland 
 Bitten Hemmingsen, Roskildevej 130,   
4100 Ringsted, tlf. 2781 0451 
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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 Rasmus Pedersen 

 
Et lille hjertesuk fra bestyrelsen 
Vi er ved at mangle medlemmer for 
stadig at være berettiget til fradrag 
i skat for gaver og tilskud fra Kultur-
styrelsen. Brug girokortet eller net-
bank-konto 1551-0086010 til at for-
ny medlemskabet eller blive med-
lem. Bed os om ekstra blade hvis du 
kender nogen, der kunne tænke sig 
at støtte en god sag! 

Med venlig hilsen Bestyrelsen  

 

1551 0086010  

Projekt ØST 

Engvej 2 

5550 Langeskov 

1551 0086010 

Projekt ØST 

Engvej 2 

5550 Langeskov 

 KONTINGENT  Enkeltperson 100 kr, par 200 kr.  

Forening, kirke, firma 500 kr.  CPR-nr………………………………………… 


