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Tak for 2018 
Så er vi nået den tid på året, hvor vi ønsker hinanden 
glædelig jul og et lykkebringende nytår. For Projekt 
Øst ser nytåret 2019, for nuværende, ikke særlig lyk-
kebringende ud. Mere om det senere.

Bestyrelsen for Projekt Øst siger en stor tak til alle, 
som vi har samarbejdet med i 2018 enten det er i 
Polen eller Danmark. Alle er vigtige for at arbejdet 
lykkes, men vi vil alligevel sende en særlig tak til Mo-
nika på Dantekst, som sørger for tolkning og over-
sættelse, så vi kan forstå vores venner i Polen og til 
Monika på transportfirmaet BEWESHIP, som tager sig 
af ekspedition af transporter. Mange har ydet støtte i 
2018 med penge, møbler, beklædning, strikvare og 
hospitalsudstyr m.m. Der skal lyde en særlig tak til 
Region Sjælland ved Tom på sengeværkstedet på 
Slagelse Sygehus for at tilgodese Projekt Øst når 
ting udrangeres på sygehuset. Også en stor tak de 
mange strikkedamen, som i strikkeklubber, både 
i Jylland på Fyn og Sjælland, forsyner os med en 
masse forskellig strik, som varmer og sætter kulør på 
modtagerne i Polen. Men alle bidrag er vigtige for at 
foreningen kan fungere, uden dem der hjælper med 

at få varerne til lageret i Ringsted og senere læsse 
transporter, fik vi ikke noget sendt afsted. Økonomisk 
hjælp enten i form af medlemskontingent eller gaver, 
er også en nødvendighed for at Projekt Øst kan yde 
hjælp. Så endnu engang tak til alle.

Nu tilbage til fremtiden. I juli blev vi klar over, at for-
eningen ikke længere opfyldte betingelserne for at 
modtage tilskud fra Kulturstyrelsen ( tips og lotto mid-
ler ) og i november kom der afslag på ansøgning 
om tilskud. Så der er blevet søgt penge ved fonde. 
Uden at der endnu er kommet svar. Skal foreningen 
fortsætte, med samme aktiviter som de senest år, 
er der brug for ca. 25000kr til transporter, 20000kr 
til lagerleje, 8000kr til blad, 15000kr til revision og 
administration m.m. Hvordan der skaffes en indtægt 
af den størrelse. Har bestyrelsen ikke overblik over.
Vi har planlagt forårsstævne og generalforsamling 
til lørdag den 6. april 2019 på Hans Tausens Center 
i Birkende, indbydelse og dagsorden i næste blad. 
Reserver allerede nu dagen, da generalforsamlingen 
kan blive afgørende for Projekt Øst.

Læsning af transport til Barwice 3-10-2018



Billeder fra Pegasus

Kære Venner

Det er en stor fornøjelse at kunne bringe Jer de hjerteligste lykønskninger i anledning 
af den kommende Jul og samtidig præsentere mig selv og hilse på Jer alle. Jeg hed-
der Mariusz Kieling og jeg har siden d. 20. november 2018 haft den ære at varetage 
posten som Borgmester i Barwice. Fra mine medarbejdere har jeg hørt en masse 
varme ord om samarbejdet med Projekt Øst, som jeg vil fortsætte med glæde, da jeg 
kan se et stort behov for hjælp til mennesker i svære livssituationer i vores kommune, 
og jeg er utrolig taknemmelig for, at en sådan hjælp kommer fra vores danske ven-
ner. Fra min side vil jeg gøre alt for at sikre, at gaverne bliver distribueret og uddelt 
på en god og klog måde, og for at vores videre samarbejde forløber bedst muligt. 

I denne særlige juletid ønsker jeg alle medlemmer af Projekt Øst og personer, der 
støtter og hjælper foreningen i dens virke, et godt helbred, glæde og lykke. Må 
alle Jeres planer gå i opfyldelse og det gode, som I gør, komme dobbelt tilbage.

Med venlig hilsen

Borgmester i Barwice

Mariusz Kieling



Kære venner                    Drodzy Przyjaciele

Tak for den sidste transport, alle gaverne er allerede 
fordelt blandt dem i nød.

Alle takker jer meget!

Kære, vi har en anmodning - vi har meget brug for 
flere rehabiliterings senge og kørestole. Hvis vi kunne 
levere dem i den næste transport, ville vi være meget 
taknemmelige. Hilsner og godt helbred - Tadeusz

Smukt tak for symaskinen, det er meget nyttigt - det 
er nemt at bruge og i god stand. Det har stærkt be-
riget vores syværksted. I øjeblikket fremstiller vi ler 
ornamenter, keramik meget gerne vores elever. Til 
afslapning arrangerer vi SPA-dage - vi ligger med 
agurker og masker på vores ansigter og lytter til mu-
sik som lyden af junglen :)

Eleverne kunne også lide vores sidste ide - maling 
med maling på brædder og ture til dansekonkurren-
cer og sang. Jeg sender et par billeder - Hilsen Miłek

Dziękujemy za ostatni transport, wszystkie dary zo-
stały już rozdysponowane pomiędzy potrzebującymi. 
Wszyscy ślą  Wam ogromnie podziękowania ! 

Kochani, mamy prośbę - bardzo potrzebujemy kilku 
łóżek rehabilitacyjnych i wózków inwalidzkich. Gdyby 
udało sie dostarczyć je w najbliższym transporcie by-
śmy byli bardzo wdzięczni. Pozdrawiamy i życzymy 
dużo zdrowia - Tadeusz

 Pięknie dziękuję za maszynę do szycia, bardzo sie 
przydaje - jest łatwa w obsłudze i w doskonałym sta-
nie. Bardzo wzbogaciła naszą pracownię krawiecką. 
W chwili obecnej robimy ozdoby z gliny, ceramika 
bardzo przypadła do gustu naszym podopiecznym.  
Dla relaksu organizujemy  dni SPA -  leżymy z ogór-
kami i maseczkami na twarzach,  słuchając muzyki 
np. odgłosów dżungli :)

Podopiecznym również spodobał się nasz ostatni po-
mysł - malowanie farbami na deskach oraz wyjazdy 
na konkursy taneczne i śpiewanie. Przesyłam kilka 
fotek - Pozdrawiam Miłka

Kære Frue 

Bitten Hemmingsen 

Foreningen Projekt Øst I anledning af Jul og det kom-
mende Nytår vil jeg gerne takke hjerteligt for det hidti-
dige samarbejde og bede Jer, Kære Venner, modtage 
de varmeste ønsker om god helbred, lykke og al mulig 
succes fra beboere i Karlino Kommune. Må I få en 
glædelig, hyggelig og fredelig Jul og et rigtig godt og 
lykkebringende Nytår 2019.

Waldemar Misko

Borgmester i Karlino

 

 

 

Szanowna Pani  

Bitten Hemmingsen 

Fundacja Projekt Oest 
 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 

pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę 

oraz złożyć Państwu, jako naszym Przyjaciołom,  

moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2019 Roku 

od mieszkańców Gminy Karlino. 

 

Waldemar Miśko 

burmistrz Karlina 

 

 



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

Akryl - eller bomuldsgarn søges 
til strikkedamerne. 

KUN HELE NØGLER

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

Jule ting på Pegasus


