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Projekt Øst 25 år

Her i 25 året for foreningens start. Vil jeg prøve at 
fortælle lidt om Projekt Øst`s op- og nedture. Efter 
USSR`s sammenbrud, kom muligheden for at sende 
hjælp til de tidligere sovjet republikker, og mange 
private kom i gang med humanitær hjælp. 

I 1992 fik Eva og Ingo Larsen kontakt til en frikirke i 
Skt Petersborg og blev bevist om hvor elendigt for-
holdene var, for især børn og ældre i byen. Sammen 
med andre ildsjæle oprettede de 1993 Projekt Øst 
Skt. Petersborg, da en forening nemmere får støtte 
fra fonde og statslige puljer end private. Ingo var god 
til at skaffe penge og donationer, så der kunne sen-
des meget hjælp til Skt. Petersborg. Der blev også 
sendt flere arbejdshold, som hjalp med renovering af 
legepladser og bygninger, blandt andet udskiftning 
af nedslidte institutionskøkkener med nyt inventar 
og maskiner. Man fik lokaler på Mogensensvej 24 i 
Odense. Hvor der åbnedes en stor genbrugsbutik i 
1996 under Eva`s ledelse og med en skare af frivillige 
hjælpere. Butikken gav i årene efter et betragteligt 

overskud, som blev brugt til yderlig hjælp. Kort efter 
årtusindskiftet, blev de politiske forhold i Rusland så-
dan, hjælpearbejde blev besværliggjort og efter 2005 
blev forholdene sådan, at man opgav hjælp til Skt. 
Petersborg. I mellemtiden havde man fået kontakt 
til nogle uudviklede Kommuner i det nordlige Polen. 
Da man måtte nedtrappe i Rusland blev der flere 
midler til Polen. Her støttede man foruden almindelig 
hjælp også renoveringen af skolen i Kasino i Karlino 
Kommune og lilleskolen i Piaski i Barwice Kommune. 
Der blev også ydet hjælp til Det Ukrainske Mindretal i 
Polen samt mange andre steder hvor der var brug for 
støtte og opmuntring. Man formidlede også kontakt 
mellem danske og polske foreninger og virksomhe-
der. På det område var det største da Odense Brand-
væsen forærede en fuldt funktionsdygtig brandbil til 
Brandvæsenet i Barwice. En anden stor ting var, en 
meget stor donation af køkkenelementer fra KVIK 
køkkener. Hvor det lykkedes at skaffe penge, så der 
kunne betales for transport til Polen. Det gav gode 
køkkener hos mange privat og på institutioner blandt 

Så nærmer tiden sig hvor Projekt Øst afholder forårs-
stævne og generalforsamling. Da det er 25 år siden 
foreningen blev startet, har bestyrelsen bestemt, at 
det markeres ved at spisningen er gratis. Indbydel-
sen med dagsorden er på side 3.

Bestyrelsen vil takke alle, der har støttet Projekt Øst 
på den en eller anden måde. Det være sig med kon-
tanter, strik, tøj, bohave, hospitalsudstyr, konserves 
eller andre ting. Uden jeres støtte havde det ikke væ-
ret muligt at sende transporter med varer til vore ven-
ner i Karlino, Barwice og Pegasus i Manowo i Polen. 

 Lilleskolen i Piatski Skolen i Kasino



andet SOS Børnebyen i Karlino.  Men der var selv-
følgelig også skuffelser. For Ingo var det skuffende, 
at det ikke lykkedes at skaffe kapital til renovering 
og oprettelse af kulturcenter på Bispens  Ø i Karlino, 
der blev ofret meget tid på projektet. I 1996 kunne 
genbrugsbutikken fejre 10 årsdag og på et tidspunkt 
arrangeres en stor gallafest for sponsorer, medarbej-
dere og særligt indbudte i Odense Kongres Center. 
Som så meget andet kommer Projekt Øst i krise i 
2008. Lejemålet på Mogensensvej bliver opsagt, så 
lager og genbrugsbutik bliver nedlagt. Af helbreds-
mæssige grunde må Ingo trappe ned, så Tage Han-
sen overtager formandsposten. På grund af krisen er 
det vanskeligt få penge til transporter. I februar 2009 
afholdes ekstraordinær generalforsamling, om ned-
læggelse af foreningen. Det besluttes at fortsætte, 
men på et lavere aktivitetsniveau. Man vil fortsætte 
hjælpen til Karlino og Barwice kommuner. Det bliver 
til 12 transporter 2009 og 10 transporter i 2010. I 
efteråret 2009 bliver Annemarie Nielsen formand ef-
ter Tage Hansen. Efter at medlemmer af bestyrelsen 
har været på besøg hos vore samarbejdspartnere i 
Polen. Kommer ”Hans og Grethe Fond” og dagcenter 
Pegasus i Monowa øst for Koszalin med som modta-
gere af hjælp. De næste år bliver det til 6 transporter 
pr. år. Ingo Larsen afløser i efteråret 2011 Annema-
rie Nielsen på formandsposten. Det bliver i perioden 
vanskeligere at få økonomien til at hænge sammen, 
da mange mener at der er mere brug for hjælp andre 
steder i verden. Men det lykkes fra 2015 at financier 
4 transporter pr. år. På generalforsamlingen i 2013 
overtager Steffen Hemmingsen formandsposten. I juli 
2014 døde Ingo Larsen, Projekt Øst`s stifter og for-
mand gennem mange år. ”Æret være hans minde”.  
Efter lukning på Mogensensvej har der manglet gode 
lagerfaciliteter. Det råder Steffen bod på i 2012, da 

man får et godt lager med gode tilkørselsforhold på 
Huginvej i Ringsted. Efter Steffens Pludselige død i 
november 2015 ”Æret være hans minde” overtager 
Rasmus Pedersen formandsposten. Der indledes for-
handling med FIQ om sammenlægning, men efter 
lange forhandlinger opgives sammenlægning. På ge-
neralforsamlingen i 2017 vælges Bitten Hemmingsen 
til formand. Jeg vil slutte med at ønske Projekt Øst et 
godt forårsstævne og en lykkelig fremtid.

Rasmus Pedersen

SOS Børnebyen i Karlino

Brandbil i Barwice



Forårsstævne og generalforsamling
Med markering af foreningens 25 års beståen

Lørdag den 21. april 2018 kl. 12.00  
på Hans Tausen Centret,  

Hans Tausensgade 29, Birkende, Langeskov

Kl. 12.00 spiser vi frokost sammen – der kan købes øl og vand.

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 2017

 4. Regnskab for 2017

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af formand.

 7. Indkomne forslag

 8.  Valg af bestyrelse og suppleanter 
Nye kandidater kan foreslås på årsmødet 
Hver enkelt kandidat bliver præsenteret

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

Har du forslag til drøftelse under punkt 7, skal de være formanden i hænde senest 
2 uger før generalforsamlingen.

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 17. april til

Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller 
Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com



Det er endnu vinter, men vi håber,  
foråret snart kommer med sol og varme

I Vinteren er over os, men det er godt, at det ikke er 
koldt indendørs og i vore hjerter. 

Det er blevet tid til fornyelse af medlemskab ved be-
taling af kontingent, da vi sidste år vedtog at det skal 
ske senest 31. marts.

Kontingent og gaver giver os muglighed for at arbej-
de videre med at hjælpe andre, der ikke har det så 
godt som os. 

Dit medlemskab fornyes ikke automatisk

Vi har brug for alle de medlemmer, vi kan få - det har 
betydning, når vi søger fonde m. m. og det giver os 
større vægt hos myndighederne.

Medlemskabet skal fornyes hvert år. Benyt girokortet, 
hvor der er en rubrik for betaling af kontingent.

Som medlem får du vort nyhedsblad hele året og har 
stemmeret på den årlige generalforsamling, ligesom 
du er valgbar til bestyrelsen. Vi vil bede dig forny dit 
medlemskab snarest, så vi kan få et overblik over, 
hvor mange vi er. På forhånd tak! Rasmus Pedersen 

Jubilæum 2018 fra Tadeusz

Przyjaciele!
W tym roku mija 25 lat od kiedy niesiecie pomoc 
wszystkim potrzebującym.Dzięki współpracy z Waszą 
organizacją nasza fundacja może pomagać ludziom 
poszkodowanym przez los.Sprzęt medyczny dostar-
czany przez Was pozwolił wyposażyć wiele szpitali i 
ośrodków zdrowia,przyniósł poprawę zdrowia i ulgę 
wielu chorym i cierpiącym. Serdecznie Wam dzię-
kujemy za dotychczasową pomoc i bardzo liczymy 
na dalszą współpracę. Życzymy Wam dużo zdrowia 
i następnych 25 lat wytrwałości w szlachetnej misji 
niesienia pomocy bliżnim.

Z serdecznymi pozdrowieniami

adeusz Kupczyk 
Pomorska Fundacja ”Jaś i Małgosia”

Oversættelse:

Kære Venner
I år er det 25 år siden I begyndte at støtte mennesker 
i nød. Takket være samarbejdet med Jeres Forening, 
er vores selvejende institution i stand til at hjælpe 
folk, der  er ramt af skæbnen. Det medicinske udstyr, 
som vi har fået gennem Jer, har gjort det muligt at 
forbedre vilkårene på mange hospitaler og klinikker, 
og bidraget til at lindre talrige menneskers smerte og 
lidelser, og  give dem en bedre sundhed. Vi takker 
Jer hjerteligt for den hidtidige hjælp og håber meget 
på et fortsat samarbejde. Vi ønsker Jer et rigtig godt 
helbred og udholdenhed til at blive ved med at udføre 
den ædle mission om at bringe hjælp til medmenne-
sker i de næste 25 år.

Med hjertelige hilsener

Tadeusz Kupczyk 
Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond



25-års jubilæum for Foreningen Projekt Øst

Oversættelse:

I anledning af 25-års jubilæum
for Foreningen Projekt Øst

– ønsker jeg hjertelig tillykke til alle, der har bidraget 
til organisationens virke.

Jeres engagement har medvirket til en væsentlig for-
bedring af situationen i mange familier i Barwice.

Endnu en gang tak for Jeres støtte. Jeg håber, at 
Foreningen fortsat vil udvikle sig i  de kommende år 
og yde hjælp, som der er et stort behov for, til men-
nesker i nød.

Med taknemmelighed

Borgmester 
Zenon Maksalon

Besøg i Sankt Petersborg

Renovering af legeplads og køkken i Sankt Petersborg



Jubilæum 2018 fra Karlino

Billeder fra lageret i Ringsted



BORGMESTER I KARLINO

Oversættelse:

”Det at eje hvilke som helst goder 
giver ingen glæde, hvis vi ikke deler dem 
med et andet menneske” (Seneca)

 

Formand  
Bitten Hemmingsen 

Foreningen Projekt Øst

GRATULERINGSBREV
Kære Venner

Tillykke med det flotte 25-års jubilæum for Foreningen Projekt Øst. Jeres virke gennem et kvart århundrede er 
et flot eksempel på mange menneskers engagement i at skabe en organisation og arbejde for et velgørende 
formål. Modtag derfor venligst udtryk for vores dybeste respekt og taknemmelighed for Jeres uegennyttige 
indsats.

Det at hjælpe sin næste er et mål for menneskelighed, og derfor vil jeg gratulere Jer med så mange års  frug-
tbare arbejde til fordel for andre.

Hjertelig tak for indsatsen i at hjælpe Karlino Kommunens beboere. Foreningens mangeårige støtte har gjort 
det muligt at forbedre situationen af dem, der har været i største nød. Mange gang har den materielle hjælp i 
form af konkrete gaver vist sig at give dem en impuls til at ændre deres liv. Jeg er overbevist om, at vi tilsam-
men kan give mange flere personer en chance til at finde deres sted i livet.

Jeg håber, at vores over 15-årige samarbejde vil fortsætte, og I bliver ved med at støtte Karlinos beboere. Må 
Foreningens præstation give alle Jer, der står bag dens virke, masser af personlig tilfredshed og motivation 
til at det videre arbejde.

Idet jeg udtrykker vores dybe taknemmelighed, vil jeg ønske Jer udholdenhed, kræfter og inspiration til at 
forsætte, og mange flere succeser på den videre vej til at hjælpe mennesker i nød.

.

Med venlig hilsen

Borgmester 
Waldemar Miśko

Køkkenet før renovering Efter renovering



Kontigent betales inden 1/4, enkeltperson 150 kr,  
par 250 kr, foreninger og firmaer 300 kr.

Valdemarsgade 1 st 
4100 Ringsted

Valdemarsgade 1 st 
4100 Ringsted

Efterlysning

I Karlino og Barwise efterlyser man 
legetøj i alle afskygninger men?  
Det skal være i god og pæn stand 
så de har glæde af det længe.

Bestyrelse:
Formand Bitten Hemmingsen 
Valdemarsgade 1 st.  
4100 Ringsted,  
Tlf. 27 81 04 51 
Mail bittenhemmingsen@live.dk

Næstformand og sekretær  
Rasmus Pedersen 
Engvej 2  
5550 Langeskov 
Tlf 65 38 35 69  
mobil 42 34 08 55  
Mail rasmusengvej@gmail.com

Kasserer Nina Hansen 
Ulkebøldam 7 B st. tv.  
6400 Sønderborg  
Tlf 28 72 56 61  
Mail nina.leif.h@gmail.com

Linda Pedersen 
Engvej 2  
5550 Langeskov  
Tlf. 22 90 02 05

Leif Hansen  
Ulkebøldam 7 B st. tv.  
6400 Sønderborg  
Tlf. 40 17 96 54

Kurt Sindberg 
Søboparken 39 
Korinth, 5600 Fåborg  
Tlf. 23 32 76 13

Lager Fyn 
Rasmus Pedersen 
Engvej 2, 
5550 Langeskov 
Tlf 42340855

Lager Sjælland 
Bitten Hemmingsen 
Valdemarsgade 1. st. 
4100Ringsted 
Tlf 27810451

Medarbejdere/ 
samarbejds partnere 
Artikler og annoncer til bladet 
Sekretæren

Revision 
Regnskabsservice 
v. Revisor Jesper Plehn, Fal-
stergade 4, 6400 Sønderborg 

Økonomi, bogføring og  
medlemsregistrering 
Kassereren

CVR 17709437

Giro: 0086010

Bank: Danske Bank,  
reg. nr. 1551 konto 0086010

Konserves fra TULIP Læsning af transport i Ringsted d. 8/1


