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Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
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Kære Venner!
Pa Pegasus foregar der en hel
Glade dage på Pegasus
masse ting! Vi holder arrangementer og fester, i januar havde vi Egyptiske Kulturdage.

Nar vi skal holde den slags arrangementer, inddeles vi i sma grupper, som hver især forbereder et foredrag om et givet emne –
arkæologi, turisme, musik, geografiske forhold osv. Pa den made kan vore brugere vise deres kreativitet og den viden, som de
har indsamlet. I dagene inden søger de oplysninger pa nettet sammen med vore frivillige hjælpere, laver tegninger, dekorationer og kostumer. Vi forbereder ogsa mad efter det lokale køkkens opskrifter, sa den bliver spændende at smage pa!
Vi holdt ogsa Valentinsdag pa Pegasus med inviterede gæster. Festen var vældig god, især fordi vi spillede lotteri og alle fik en
lille gevinst – noget praktisk med en sjov kommentar. Takket være Projekt ØST kunne vi allesammen fa sokker, T-shirts, hjemmesko, punge, tørklæder, smykker, handsker m. m. med hjem. Tusind tak!
Den 16. februar besøgte vi for første gang det
nye dagcenter i Koszalin. Vi fik en varm velkomst. Vi medbragte
sma gaver til dem alle i
form af garnhjerter,
som vi selv havde lavet
af garn faet fra jer, kære venner. De blev meget overraskede og
meget glade.
Besøget var i forbindelse med den sidste torsdag i karnevalsperioden fra Helligtrekongersdag til Askeonsdag. Dagen hedder
den fede torsdag, fordi vi den dag spiser ufattelige mængder af
berlinere, som er fyldte med hybenmarmelade og overtrukket
med glasur. Nam-nam!

Vi sender ogsa et par billeder fra vore aktivitetstimer. Damerne laver pomponer af garnrester og syer dem fast pa et skridsikkert net-underlag og vupti – har vi et blødt og sikkert tæppe! De flittige damer var med rette meget stolte af sig selv.
Vi takker rigtig meget for den sidste transport, som vi har faet. Vi blev mest glade for senge – som vi altid har brug for – de
fleste har vi givet videre til private personer.
Børnemøbler er p.t. opmagasineret hos os og vil blive brugt pa den lokale vuggestue/børnehave, som er under renovering.
Kære venner, vi takker for alt det stomi-udstyr, som vi har faet. P.t. er vort behov for det opfyldt og jeg er sikker pa, at der er
andre, der har mere brug for det.
Med mange varme hilsner,
Tadeusz og Pegasus-teamet
Jas i Malgosia (Hans og Grethe) Fonden

Hilsen fra hjælpecentret i Karlino
Vort kommunale center for socialhjælp i Karlino har i mange ar faet hjælp fra Projekt ØST. De fleste ting gives direkte til de
beboere i Karlino, som er vore klienter og generelt er i nød. Tøj, sengetøj, køkkengrej, tæpper, medicinsk udstyr m.m. er ting,
vi ikke har midler til at købe, men som er nødvendige i vort arbejde. Takket være jer har vi disse ting og kan med dette samme
reagere i krisesituationer og vor hjælp kan ogsa omfatte en langt større personkreds.
I 2016 har vi modtaget tøj, sko, køkkenudstyr, sengetøj, tæpper og legetøj. Størstedelen af det er blevet udleveret til vore bistandsklienter, som enten fortæller vore ansatte om deres behov eller selv finder de ting, de har brug for, pa vort lager.
Krykker, rullestole, senge osv. udlejes gratis til personer, der ikke selv har rad til at købe dem. Sorteret varmt tøj, tæpper, sengelinned og handklæder er givet til de hjemløse.
Køkkenudstyr udleveres af socialarbejdere og familieassistenter til ubemidlede familier, der fik lejligheder, men manglede
inventar. Lejetøj og spil blev foræret til de fattigste børn i vort julearrangement i december.
Takket være det løbende samarbejde med Projekt ØST rader vi over en beholdning af nyttige varer, som gør det muligt for os
at yde materiel hjælp i form af ting, der supplerer kontanthjælpen. Dette gør os i stand til bade at planlægge bistandsaktiviteter pa længere sigt og at være forberedt i tilfælde af krisesituationer.

Der er naturligvis ogsa
tænkt pa børnene med
mange bløde bamser
og sjove tøjdyr!

Kære venner af Projekt ØST!

Sa er det igen tiden at indbyde til Projekt ØST's Forarsstævne med generalforsamling. Vi haber rigtig mange vil møde
op, da der skal tages stilling til, om foreningen kan fortsætte. Vi opfylder ikke længere SKAT’s betingelser for godkendelse til skattefradag efter ligningslovens § 8A og §12 stk. 3. I 2017 er der ikke længere mulighed for fradrag af gaver til os.
Men vi er fortsat meget glade for gaver, enten det er varer eller penge, da vore samarbejdspartnere i Polen fortæller,
at behovet for hjælp fortsat er stort. Derfor skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak for jeres støtte til foreningen.
I løbet af vinteren har bestyrelsen drøftet, om Projekt ØST har en fremtid, og det mener vi den har. Det forudsætter, at
der pa arsmødet den 22. april bliver valgt en ny formand, da jeg ikke ønsker at fortsætte. Hvis nogen vil stille op til denne post, vil vi gerne vide det inden generalforsamlingen, men det er ogsa nok at stille op pa generalforsamlingen.
Kærlig hilsen pa bestyrelsens vegne
Rasmus Pedersen

Dit medlemskab fornyes ikke automatisk

Vi har brug for alle de medlemmer vi kan fa - det har betydning, nar vi søger fonde m.m. og giver os større vægt hos
myndighederne. Vi skal have mindst 350 medlemmer for at opnå skattefradrag.
Medlemskabet skal fornyes hvert år. Benyt girokortet i dette nr.
Som medlem far du vort nyhedsblad tilsendt og har stemmeret pa den arlige 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.

Forårsstævne og generalforsamling
Lørdag den 22. april 2017 kl. 12.00
på Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, Birkende, Langeskov

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 2016
4. Regnskab for 2016
5. Foreningens fremtid: Fortsætte eller nedlægges
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand.
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse og suppleanter, nye kandidater kan foreslås på årsmødet,
hver enkelt kandidat bliver præsenteret
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Har du forslag til drøftelse under punkt 8, 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 18. april til
Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller
Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com

Et lille hjertesuk fra bestyrelsen
Vi mangler medlemmer for at være
berettiget til fradrag i skat for gaver
og tilskud fra Kulturstyrelsen.
Brug girokortet eller netbank-konto
1551-0086010 til at forny medlemskabet eller blive medlem.
Bed os om ekstra blade hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at
støtte en god sag!
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Projekt ØST
begyndte i 1993 som et arbejde for gadebørn i Skt. Petersborg, men virker nu i de
små landkommuner i det nordlige Polen.

Formand

website: www.projekt-oest.dk

Lager på Fyn

Rasmus Pedersen, tlf. 4234 0855

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

Lager på Sjælland

Bitten Hemmingsen, Roskildevej 130,
4100 Ringsted, tlf. 2781 045

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

Økonomi og medlemsregistrering

Vort økonomiske grundlag er kontingentet
og gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden
modtager vi fødevarer og vitaminer og
transporterer dem til Polen og andre østeuropæiske 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 uden mellemled.

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

I 2016 har vi sendt 4 transporter til Polen.
Vi har ingen lønudgifter og holder al administration nede på et absolut minimum.

Eftertryk af bladets artikler er tilladt med
kildeangivelse

NB! Spørgsmål om levering af bladet
skal rettes til Rasmus Pedersen

Besøg hos Pegasus i 2011
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1551 0086010
Projekt ØST
Engvej 2
5550 Langeskov

KONTINGENT Enkeltperson 100 kr, par 200 kr.
Forening, kirke, firma 500 kr.

Til

1551 0086010
Projekt ØST
Engvej 2
5550 Langeskov

