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Glædelig jul og godt nytår.

Så er vi nået den tid på året hvor vi ønsker  hinanden 
en glædelig jul og et godt nytår. Projekt Øst` 
 bestyrelse vil også gerne ønske alle vore medlemmer 
og bidragydere samt vores venner og samarbejdes 
 partnere i såvel Polen som Danmark en glædelig jul 
og et godt nytår med tak for det gamle år. Vi håber 
at i fortsat vil være medlem ( husk medlemsskab 
 fornyes ikke automatisk ) og yde bidrag til arbejdet 
for dårligt stillede borgere, hos vore venner i Karlino,  
Barwise kommuner samt Pegasus og Hans og Grete 
Fond. 

Vi har i 2019 haft en meget stram økonomi, da det 
ikke er lykkedes at få fondsmidler. Vi har sendt 2 
 transporter til Polen, hvor Projekt Øst har betalt 
 transporten, hvilket næsten har tømt  bankkontoen. 
Det er  lykkedes i løbet af efteråret, at få et  samarbejde 
med en anden humanitær   forening. Som har  lovet at 
stå for transporterne uden udgift for  Projekt Øst. Når 
dette blad læses håber vi, at de  første  transporter er 
leveret til Polen. Så alle de dejlige ting, der er  doneret, 
b.a. tøj, strik, husgeråd,  møbler og  hospitalsudstyr, 
kan blive fordelt inden jul. Selv om vi har fået hjælp 
til transporter, er der  stadig en del udgifter som skal 

betales, b.a.  lagerleje,  transport ved indsamling 
af effekter og til bladet er der  fremstilling,  trykning 
og forsendelse til dem vi ikke har  mailadresse til. 
Så  bestyrelsen håber at mange  fortsat vil være 
 medlemmer eller give gaver. Så vi kan fortsætte 
med at sende hjælp vores venner i Polen. De giver 
udtryk for at behovet for hjælp stadig er enormt og 
at  vores hjælp gør, at deres beskedne budgetter 
 rækker  længere.

Fordi vi har fået støtte til transporter, har bestyrelsen 
ingen aktuelle planer om at nedlægge  Projekt Øst, 
men det forudsætter at der indkommer tilstrækkelige 
midler til at dække driftsudgifterne.

Idet vi håber på jeres opbakning, har vi planlagt 
 årsmøde og generalforsamling til lørdag den 25. April 
2020 på HansTausens Center i Birkende. Indbydelse 
og dagsorden i næste blad. Reserver allerede nu 
dagen, vi håber at se jer.

Venlig hilsen, glædelig jul og godt nytår.

Bestyrelsen

Der læsses transport i Ringsted Der læsses af i Barwice



Kære Venner!

I anledning af Jul ønsker vi dem en hyggelig familieatmosfære ved julebordet, med masser af lys og varme. 
Lad det nye år bringe Dem lykke, godt helbred og fremgang.

a
Tadeusz Kupczyk

Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia (Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond)
Pegaz (Pegasus Dagcenteret)

 

 

 
 

BORGMESTEREN I BARWICE 
sender de hjerteligste ønsker  

i anledning af den kommende Jul  

TIL VORES VENNER FRA FORENINGEN 
PROJEKT ØST 

På vegne af alle beboere i Barwice Kommune, i denne unikke tid på året, ønsker jeg 
Dem rigtig meget glæde af og succes i Deres virke. Lad juletiden og hele det nye år 
bringe Dem lykke, fred og gensidig venlighed, og blive en kilde til indre ro, positiv 

tænkning og gode initiativer. 

Må De nyde al fremgang og godt helbred, og må alle Deres planer gå i opfyldelse  
i det kommende nye år 2020. Tusind tak for det hidtidige samarbejde og for Deres 

hjælp og støtte 

fra 

- på vegne af Barwice Kommune - 

 
    Borgmesteren i Barwice 

 
  Mariusz Kieling 



Kære Fru
Bitten Hemmingsen
Foreningen Projekt Øst

I anledning af den kommende Jul og Nytår ønsker jeg Dem og alle Foreningens medlemmer et godt helbred, 
optimisme og god energi. Må Deres Jul være præget af familievarme, sammenhold og almindelig menneskelig 
venlighed. Lad det nye år 2020 bringe Dem nye chancer og mange kræfter til at udnytte dem.

Waldemar Misko
Borgmesteren i Karlino

Tadeusz`s brev

Kære Venner!

Pomorska Fundacja ”Jas i Malgosia” (Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond) blev stiftet i 2003. Lige fra 
starten har vores mål været at hjælpe de handicappede og fattige, og det har vi beskæftiget os indtil den dag 
i dag. Vi har samarbejdet med Projekt Øst i mange år. Takket være gavetransporter fra Danmark har vi været 
i stand til at hjælpe tusinde mennesker. Vi har videregivet hospitalsudstyr til sygehusene i Koszalin, Drawsko 
Pomorskie og Bialogard. Vi har også leveret mange ting, møbler og udstyr til plejehjem i Cetun, Mielno, Zy-
dowo og Darzewo. Hundreder af syge mennesker har fået hospitalssenge/plejesenge, kørestole, rolatorer og 
andet rehabiliterings- og hjælpeudstyr, som de ellers aldrig ville kunne få råd til. Takket være vores venner fra 
Danmark er deres livskvalitet blevet så meget bedre. Transporterne med tøj og fødevarer har hjulpet med i 
en vis grad at begrænse fattigdommen ude på landet. Vi har desuden i mange år haft vores eget dagcenter 
for psykisk syge ”Pegasus” i Manowo, som også får en del af gaverne fra vores danske venner. Det arbejde, 
som de fantastiske mennesker fra Projekt Øst udfører, lindrer lidelsen af rigtig mange folk, men behovet er 
enormt. Vi sender Jer mange varme hilsner og håber på fortsat mangeårigt samarbejde til gavn for dem, som 
har en hård skæbne.

Tadeusz 



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 

Økonomi, bogføring og  
medlemsregistrering 
Kassereren

CVR 17709437

Giro: 0086010

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

Klar til udlevering i Barwice


