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Den 5. konkurrence om Pegasus Pokalen blev afholdt den 3. juni pa  Wyszewos stadion. Arrangementet var for de han-
dicappede beboere af 7 selvhjælpshjem, desuden klubben Ecce Homo i Tychowo. Deltagerne var omkring 90 voksne fra 
landdistrikterne. Der var 20 ansatte fra private hjem samt 5 frivillige og gæster. Omkring 120 mennesker i alt var invol-
veret i stævnet.   
Stævnet blev afholdt samtidig med den største sportsbegivenhed i Europa: World Cup i fodbold 2016. Derfor blev der 
dannet 8-personers hold (4 mænd og 4 kvinder) fra hvert hjem, som repræsenterede et land, det blev til 8 nationer.   
Vore folk fra Pegasus repræsenterede pa  disse sma  hold Spanien, Walisien, Schweiz, Polen, England, Sverige, Portugal og 
Island. Alle hold bar deres nationale symbol på brystet. Formålet med stævnet var integration og gruppesamarbejde med 
fair play i sportskampe, hvor vi alle skulle tabe og vinde med samme sind. 

Europamesterskabet i fodbold på stadion i Wyszewo  

Deltagerne var meget engagerede og 
støttede hinanden. De tænkte ikke pa  
hvilket hjem de kom fra, alle ønskede at 
yde deres bedste for det land, de repræ-
senterede.  
Tilskuernes store bifald betød, at alle 
var meget motiverede og der blev kæm-
pet med stor energi.  

Ogsa  vore folk var glade, entusiastiske og topmotiverede. Vinderholdet pa  
podiet blev hædret med rygsække, fans-ting og sa  var der et polsk flag til alle 
deltagere.  
De frivillige hjælpere var unge fra gymnasiet i Manowo, de deltog ogsa  denne 
gang med stor fornøjelse og førte regnskab med alle hold.  
Til slut fik alle deltagere præmier fra Jas i Małgosia. 



Kære venner af Projekt ØST! 

Vi siger en stor tak til alle, som har støttet os i det forløbne a r med penge, strikvarer, tøj, fodtøj, møbler, hushold-
ningsartikler, hospitalsudstyr og mange andre ting. Vi regner med i 2016 at sende 4 transporter a  ca. 20 tons til 
vore venner og samarbejdspartnere i Polen, som sørger for, at alt kommer børn og socialt udsatte til gode. Vi øn-
sker dem en glædelig jul og et godt nyta r, med tak for samarbejdet i a ret, som er ved er rinde ud. 

Det har været et begivenhedsrigt a r for Projekt ØST. Som tidligere omtalt har der været arbejdet pa  sammenlæg-
ning med FIQ-child-aid.org, men kort efter vort årsmøde stoppede FIQ forhandlingerne. Vi har fra begge parter i løbet 
af sommeren forsøgt at fa  samtalen igang igen, men efter et bestyrelsesmøde i FIQ i september meddelte de, at de 
ikke ønskede en sammenlægning af foreningerne, sa  Projekt ØST fortsætter som hidtil. Ved a rsmødet, som afhol-
des i Hans Tausens Center i Birkende lørdag den 22. april, ma  vi tage stilling til foreningens fremtid. Indbydelse til 
a rsmøde udsendes i marts 2017. 

Projekt ØST har i mange a r været godkendt af SKAT til fradrag for gaver til foreningen, men vi skal være mindst 
300 medlemmer for at opna  dette. Da vort medlemstal er svagt vigende, tør vi ikke love, at foreningen kan godken-
des til fradrag i 2017. Bestyrelsen vil selvfølgelig gøre hvad vi kan for, at det ogsa  fremover kan opna s. Med hjælp 
alle jer, som læser dette, ha ber vi at det lykkes. Sa  husk her ved a rsskiftet at forny dit medlemskab, det sker ikke 
automatisk, eller at tegne medlemskab. Er du endnu ikke medlem, vil vi opfordre dig til at blive det. Husk CPR-nr.! 

Med venlig hilsen pa  bestyrelsens vegne  

Rasmus Pedersen 

   Hilsen fra formanden 

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

penge. Tak til Tom fra Slagelse Sygehus - Copa i Ringsted for stomi og 

meget andet - Bispebjerg Hospital - Plejehjem Egegården i København - 

Plejehjem Slottet i De gamles By - Hjælpemiddelcentralen i Være-Bo - 

Thiele i Ringsted for briller - Apotekerudsalget i Ringsted - og sidst, men 

ikke mindst, til vore mange flittige strikkedamer ud over landet. 

Varm julehilsen til jer alle fra bestyrelsen i Projekt ØST 

 

   Hjulene ruller i nye transporter 

Strikkedamens julesang 
Sokker til ba de store og sma , 
huer at varme ørerne pa ,  
trøjer og halstørklæder, 
sma  tæpper, som knæene glæder,  
poncher, sjaler og andre ting – 
ha ber det varmer rundt omkring! 

Hilsen Inger 

 Tom og Bitten på Slagelse Sygehus 

 Her henter Antonella og Bitten møbler i Næsbyhoved Broby. 
Tom fortjener en STOR tak, fra ham har vi i alle årene fået alle 
hospitalsting og hospitalsmøbler, også fra andre hospitaler.  
Antonella, Jan og jeg arbejder sammen som før omkring hos-
pitaler. Vi var også i Slagelse og fik mange ting, som vi delte. 



   Efterår hos ”Pegasus” i Manowo  

Små kunstværker i decoupage af dekorative 
små servietter. 

Vi forberedte ogsa  et danseshow, der hvert a r af-
holdes i Szczecinek 70 km herfra. Her var der pa  
en stor scene optræden af mange grupper, der 
viste danse med forskellige temaer. Der var en 
fantastisk stemning og dejlige følelser.   

I oktober organiserede vi et stort arrangement, 
hvor vi inviterede deltagere fra andre centre. 
A rets emne var hæren. Der var karaoke-sang og 
konkurrencer, militære øvelser og meget andet. 
Alle var indstillede pa , at vi skulle have det sjovt.  
Præmierne var naturligvis fra jeres transporter.  

Det var en herlig følelse at se, hvordan 

alle deltagere til sidst sad med en lille, 
men for dem dyrebar ting.  

I er langt fra os i afstand, men sammen 

med os ved denne fest, hvor vi hvert a r 
giver vi jer et stort bifald og sender jer 
vore hjerteligste tanker.   

Tak for den sidste transport, især for 
sengene, som vi havde stort behov for.  

Tak for jeres store hjerte! Mange hilsner 
fra os alle pa  Pegasus. Tadeusz og Miłka 

Eftera ret pa  Pegasus gik hurtigt. Vi havde mange ide er til terapiarbejder og blomsterarrangementer. Kvinderne ar-
bejdede intenst med decoupage af dekorative servietter i kasser og billedrammer, de nød at kunne se resultatet af 
deres anstrengelser med det samme. Mændene arbejdede med mange ting i træ, som ses herunder.  

Mændenes arbejder i træ 

    Køkkenhaven i Pegasus ligger bag hegnet i baggrunden 

Flittige hænder skabte smukke ting 

Også flettede kurve blev der produceret 

Rammer og bokse i decoupage 
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Til  

  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
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 på Fyn 
 Rasmus Pedersen, tlf. 4234 0855 

 Lager på 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, 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 modtagerne: 
Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt so-
cialt arbejde og sociale myndigheder, og vi 
sikrer os at hjælpen når helt frem.          
Det er nødhjælp på græsrodsplan fra hånd 
til hånd uden mellemled. 

I 2016 har vi sendt 4 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………………………………………… 


