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Vi eksisterer endnu!

Kære venner af Projekt Øst, det er meget længe 
 siden, vi har udsendt blad. Vi var langt fremme med 
at lave blad med indbydelse til forårsstævne, da 
landet blev lukket ned, på grund af Corona virus. 
Dem der laver bladet for os blev sendt hjem. Da der 
i juli, blev åbnet for igen at forsamles. Besluttede 
bestyrelsen at indbyde til generalforsamling den 30. 
August kl. 14.00 i Den Gamle Skole i Marslev. Der 
blev kun indbudt medlemmer. Vi gør opmærksom på 
at hvis i sender penge, som skal dække Kontigent, 
skal i noterer det, ellers betragtes det som gave. Selv 
om meget var lukket ned modtog Projekt Øst stadig 
 gaver. Hvilket vi er jer meget taknemlige for. Fordi 
der ikke måtte køres transporter, var der brug for 
ekstra lagerplads i Ringsted. Ejeren af lagerhallen, 
gav os lov til bruge mere plads, end det vi betaler for, 
uden at det kostede os ekstra. Det siger vi mange 
tak for. I juli blev det igen muligt at køre transporter. 
Så først i august fik vi sendt transporter afsted både 
fra Brædstrup og Ringsted. Så nu er der igen plads 

på lageret. Så gaver modtages stadig med tak.Vore 
samarbejds partnere i Polen, er meget taknemlige for 
vores hjælp og de giver udtryk for at behovet er stort.
Vi har fået tilsagn om meget hospitalsudstyr fra 
Ringsted Sygehus og Tadeusz på Pegasus vil 
gerne modtage det. Så det regner vi med at få 
 afsted inden længe. På de næste sider kan i 
læse  Projekt Øst`s beretning for 2019 m. m. og 
referat fra  generalforsamling. På Projekt Øst`s 
 generalforsamling i 2019 fik bestyrelsen lov til at 
nedlægge foreningen, når der ikke var flere  penge. I 
efteråret 2019 var  pengene ved at være brugt, men 
vi fik et  samarbejde med Brædstrup  Humanitær 
 Forening, hvad vi er dem  meget taknemlige for, så 
vi kunne fortsætte med  meget små udgifter og  endda 
øge hjælpen til Polen. Her i 2020 har Projekt Øst 
modtaget en arv på et pænt stort beløb. Derfor kan 
foreningen fortsætte.  Bestyrelsen håber at Corona 
situationen er under kontrol, så vi 2021 kan afholde 
Projekt Øst’s forårsstævne og generalforsamling i 

 Der læsses af til glade modtager i Karlino

Billede taget efter aflæsning. Ca 10 meget glade og taknemlige folk hjalp 
til med aflæsningen. Vi fik meget ros over at komme med så mange nytti-
ge ting. Der blev givet udtryk for, at de glædede sig til at se os til sommer 
igen.  Desværre kom en corona i vejen, hvorfor dette blev umuligt.

Der gik mindre end en time før alt var læsset af, men der blev også knoklet.



Projekt Øst Beretning for 2019 m. m.

Det er en mærkelig tid vi har været igennem, det er jo stadig ikke en normal hverdag vi har, som før corona 
viruset satte næsten alt i stå. Om alting bliver som før, kan kun tiden vise. Efter foreningens vedtægter skal 
generalforsamling holdes senest 1/9. Så det når vi at overholde. Først i marts var vi i gang med at forberede 
blad med indbydelse til årsmøde den 25/4. Vi have også planlagt bestyrelsesmøde til den 15/3. Men det 
blev der sat en stopper for, da alle unødvendig aktiviteter blev stoppet af regeringen 12/3. Det var også slut 
med at sende transporter til Polen da grænserne blev lukket over næsten hele Europa. 

Da vi var samlet til forårsstævne sidste år, så det ikke ud til at Projekt Øst kunne fortsætte, bestyrelsen var 
indstillet på at fortsætte til der ikke var flere penge. Takket være jer medlemmer, gavegivere og Bræstrup 
Humanitær Forening, eksisterer Projekt Øst stadig. Hvilket vi fra bestyrelsen siger jer tusind tak for. Jeg er 
sikker på at vore samarbejdspartnere i Polen også synes det er godt vi fortsætter. Da de siger at behovet for 
hjælp stadig er stort. Da bestyrelsen, på generalforsamlingen havde fået mandat til at nedlægge foreningen, 
når pengene slap op. Fortsatte vi med at modtage varer. Efter at vi havde fået sendt 2 transporter til Polen, 1 
i januar og 1 i juli begge til Tadeusz i Manowo, var pengekassen ved at være tom. Med hjælp fra Kurt Sind-
berg fik vi kontakt til Brædstrup Humanitær Forening, som lovede Projekt Øst, at de ville stå for transporterne 
uden udgift for Projekt Øst. Hvilket gjorde at vi kunne fortsætte arbejdet, med stærkt reducerede udgifter. 
Samarbejdet har resulteret i, at der er sendt 2 transporter til Karlino, 1 i december 2019 og 1 i januar 2020, 
3 transporter til Barwise, 2 i november 2019 og 1 januar 2020 og 1 i februar 2020 til Tadeusz i Manowo. Så 
i marts blev alt lukket ned. Så først i løbet juli kom vi igen igang med transporter, og der er leveret 1 i juli til 
Tadeusz i Manowo. I anden uge af august er der kørt 2 transporter fra Brædstrup, med blandt andet konser-
ves, til Barwise og 1 stor transport fra Ringsted til Karlino. Transporten til Karlino betales af Projekt Øst. Så 
nu er der igen plads på lageret. I vinter fik Projekt Øst en meget glædelig meddelelse. Vi blev ringet op af 
skifteretten i Odense, som ville høre om foreningen stadig eksisterede og det gør vi jo. Så kunne de meddele 
at en fornylig afdød mand havde testamenteret hele sit bo til Projekt Øst, bortset fra tvangsarven til hans 
datter. Skifteretten udpegede en sagfører som bobestyrer. Da testamentet var ændret flere gange. Kunne 
der være lidt tvivl om hvem der var arving. Det blev ret hurtigt fastslået at det var Projekt Øst. For at boet 
kunne være så stort som muligt, påtog vi os at rydde afdødes lejlighed. Hvilket vi gjorde i sidste halvdel af 
marts. Meget af inventaret og tøjet blev hentet af Brædstrup Humanitær Forening, hvor det enten er blevet 
solgt eller bruges til nødhjælp. Den endelige boopgørelse er sendt til godkendelse hos skat. Så nu venter vi 
på arven går ind på vores konto.

Vi i Projekt Øst er meget glade for samarbejdet med Bræstrup Humanitær Forening og siger dem mange 
tak for støtten. Vi håber det kan fortsætte, da vore samarbejdespartnere i Polen stadig har brug for støtte. 
Vi sender vennerne i Polen en hilsen her fra generalforsamlingen og håber på godt samarbejde i tiden 
fremover. Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til alle, som har støttet Projekt Øst, enten det har været med 
penge, tøj, strik, husgeråd, møbler, hospitalsudstyr, konserves eller andet. Tolken Monika fra Danteks siger 
vi også tusind tak, det er hende der sørger for kommunikationen med vore venner og samarbejdes partnere 
i Polen. Så vi kan få at vide, hvad vi kan hjælpe dem med og hvad de ikke har brug for. Også en stor tak til 
Leif Nielsen, som gratis har revideret foreningens regnskab og udarbejdet årsrapport.

Vi håber, vi kan mødes til et årsmøde, under mere normale forhold i 2021.

Bestyrelsen



BRÆDSTRUP HUMANITÆR FORENING

BRÆDSTRUP HUMANITÆR FORENING er en lille forening med ca. 130
medlemmer, hvoraf mere end halvdelen arbejder som frivillige med mange

forskellige opgaver.

Foreningen søger gennem salg af modtagne effekter i vores genbrugsbutik at
skabe økonomisk grundlag for at yde humanitær, social og kulturel hjælp og

støtte , nationalt og internationalt.

Vi modtager donationer fra sygehuse, institutionener, dødsboer m.fl.
Endvidere indleveres løbende effekter på vores butiksadresse i Brædstrup

Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med en række hospitaler,
institutioner, skoler m.v. i Østeuropa . Med egne lastbiler leveres

hospitalsudstyr, sygesenge, inventar, kørestole, møbler, tøj og mange andre
effekter direkte til modtagerens adresse.

Gør en god handel.
Støt samtidigt vort humanitære arbejde.

Du finde butikken på
ØSTERGÅRDSVEJ 14. 8740 BRÆDSTRUP

Sådan præsenterer Projekt Øst`s samarbejdspartner og redning sig i deres folder.



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

EfterlysningEfterlysning

Akryl - eller bomuldsgarn søges 
til strikkedamerne. 

KUN HELE NØGLER

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

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

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

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

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

Lager Fyn Lager Fyn 
Rasmus Pedersen Rasmus Pedersen 
Engvej 2, Engvej 2, 
5550 Langeskov 5550 Langeskov 
Tlf 42340855Tlf 42340855

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

Medarbejdere/ Medarbejdere/ 
samarbejds partnere samarbejds partnere 
Artikler og annoncer til bladet Artikler og annoncer til bladet 
Sekretæren Sekretæren 

Økonomi, bogføring og  Økonomi, bogføring og  
medlemsregistrering medlemsregistrering 
SekretærenSekretæren

CVRCVR 17709437 17709437

Giro:Giro: 0086010 0086010

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

Her læsser vi af langt ude i en skov i Manovo. Aflæsningen foregik ved en nedlagt militærbase, hvor 
der foregik lidt militær aktivitet. Vores sikkerhed var dog ok. idet bygningerne var sikret med jerndøre og 
tilgitrede vinduer. 2 biler blev aflæsset i en fart og også her mødte vi kun taknemlige og glade mennesker. 
Thaddæus som modtog alle varerne, gav udtryk for, at der stadig var et stort behov for ting og sager, da 
mange mange mennesker havde brug for hjælp.

Her får vi udleveret kvitteringen for de ting der blev 
udleveret i Barwice.  


