
Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
NR. 218 DECEMBER 2020

 Glædelig jul og godt nytår.

Projekt Øst’s bestyrelse ønsker jer en rigtig  glædelig 
jul og et godt og lykkebringende nytår med tak for alle 
gaver som foreningen har modtaget i 2020. De  bedste 
jule og nytårs hilsner  sendes også til vores venner og 
samarbejdspartner i Brædstrup  Humanitær Forening 
og vennerne i  Karlino og Barwice  kommuner og Hans 
og Grethe Fond i  Monovo, samt tolken  Monika på 
Dantekst. Vi må  desværre meddele at bestyrelsen 
er blevet  reduceret med et medlem, idet  foreningens 
kasserer Nina  Hansen døde den 11. Oktober. “ ÆRET 
VÆRE  NINA’s MINDE “. I år bliver det en noget 
 anderledes jul, end vi er vandt til da Corona virusen 
ikke har sluppet sit tag i verden. Vi kan glæde os over 
at Danmark ikke er så hårdt ramt, som mange andre 
lande. Vi må indstille os på at  selskabeligheden med 
familie og venner omkring jul og nytår skal foregå i 
små grupper og helst med de samme  personer, for 
at mindske smittespredning. Det så ikke ret godt ud 
for Projekt Øst da vi gik ind 2020, hvis ikke Brædstrup 

Humanitær Forening havde lovet at køre  transporter 
uden udgift for Projekt Øst, havde vi måttet lukke 
foreningen på grund af pengemangel i løbet af 1. 
kvartal. Med  betydelig  reducerede udgifter, kunne 
vi  fortsætte  arbejdet og i løbet af året har Projekt Øst 
 modtaget en  testamentarisk arv på næsten 200000 
kr.  Hvilket gør det muligt at fortsætte hjælpearbejdet 
blandt børn, ældre og mindrebemidlede hos vore 
 samarbejdspartnere i det nordlig Polen. De giver 
udtryk for at behovet stadig er stort. Torsdag den 
22. Oktober blev der læsset en stor transport med 
hovedsagelig hospitalsudstyr  skænket af  Ringsted 
Sygehus, Projekt Øst siger mange tak for den  store 
donation, den blev kørt til Tadeusz i Monovo, som står 
for fordelingen til plejehjem og hospitaler.  Hvornår 
det bliver muligt igen at få en  transport  afsted, 
 afhænger af hvad vi får af gaver og om  Corona 
 situationen  tillader transport over  grænsene. Men vi 
håber at forholdene bedres inden længe.

 Der læsses transport fra Ringsted Sygehus 22/10 - 2020

Til medlemmerne af Projekt Øst Da vi i 2021/22 
kommer til at mangle tre  bestyrelsesmedlemmer, ville 
det være dejligt om der blandt jer medlemmer var 
nogen der kunne tænke sig at være med? Det drejer 
sig om cirka 4 bestyrelses møder om året, og hvis det 

ikke det kan lade gøre, ser man ingen anden udvej 
end at nedlægge projekt øst

Hilsen bestyrelsen
Ved Linda Pedersen



Kære venner fra Projekt Øst

Kære Venner!

Tusind tak for den seneste transport. Sengene er fantastiske, møblerne i perfekt stand, det samme gælder 
for alt andet udstyr. Vi har videregivet alt til Det Psykiatriske Plejehjem i Zydowo. Beboerne er Jer meget 
taknemmelige, og det er vi selv naturligvis også. Plejehjemmet har p.t. lukket for besøg pga. Covid-19, så 
vi desværre ikke kan lave nogen billeder for Jer. Vores eget dagcenter Pegasus har helt lukket af samme 
grund. Såsnart situationen har ændret sig, vil vi sende billeder af, hvordan Jeres gaver bliver brugt. Indtil 
videre sender vi nogle fotos, der viser aflæsningen af transporten.

Vi håber, at I alle har det godt. Vi ønsker Jer en glædelig og rolig Jul i en dejlig varm atmosfære. Lad det 
Nye År bringe Jer massevis af sundhed, lykke og livsglæde.

Med mange varme hilsener,
Tadeusz Kupczyk
Pomorska Fundacja ”Jas i Malgosia” – Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond, Manowo

 Julehygge på Pegasus 2019



Juleønsker

 
Karlino

De hjerteligste ønsker om en glædelig Jul, hygge sammen med familien ved et smukt duftende juletræ, 
glæde og sundhed, al fremgang og succes, opfyldelse af de skjulte drømme, smil og venlighed hver dag i 
det Nye 2021 År sender

Borgmester i Karlino

Waldemar Misko

Kære medlemmer af 

Projekt Øst

Takket være Jeres hjælp er vores kommune i stand til at sikre nødvendige møbler, rehabiliteringsudstyr, tøj, 
osv. for de trængende beboere. Denne hjælp er uvurderlig for dem, da de ikke har råd til selv at købe disse 
ting. Distribution og udlevering af varer forestås af kommunens sociale medarbejdere sammen med de enkelte 
landsbyledere. Vi forsøger at hjælpe så mange trængende beboere som muligt. Vi håber, at vores samarbejde 
(på trods af den svære tid pga. koronavirus-pandemien) vil fortsætte uafbrudt. 

Vi takker inderligt for Jeres hjælp på vegne af beboerne

Karlino Kommune



Barwice

I anledning af den kommende Jul sender jeg Jer de hjerteligste ønsker på vegne af alle beboere i Barwice 
Kommune. Året, der snart er gået, har været rigtig svært pga. Covid-19-pandemien. Desto mere dyrebar er 
Jeres hjælp til os. Vi håber meget, at – når situationen i verden normaliseres igen – vi igen vil få mulighed 
for at gæste Projekt ØST hos os. Indtil den dag i dag tænker vi med glæde tilbage på Jeres besøg med 
Cirkus Flik-Flak. Vi ville være lykkelige, hvis vi kunne mødes igen. På vegne af beboerne i Barwice Kommune 
ønsker jeg Jer al lykke og fremgang i denne usædvanlige tid. Må Julen og det Nye År bringe Jer glæde, ro 
og gensidig venlighed. Lad 2021 bringe os tilbage til det normale. Jeg ønsker alle vores venner fra Projekt 
ØST fremgang, sundhed og opfyldelse af alle planer i det kommende Nye År. 

Med en stor tak for det hidtidige samarbejde og støtte

Borgmester i Barwice

Mariusz Kieling



 Der læsses af i Karlino

Flere billeder fra læsning i Ringsted



Tak fra Barwice

Drodzy Przyjaciele z Projekt Øst

Ostatnia pomoc, która trafiła do Barwic, rozdysponowana została jak zawsze dla osób najbardziej potrze-
bujących wytypowanych przez MGOPS oraz do świetlic wiejskich. W transporcie było dużo krzeseł i stołów. 
Większość  nich trafiła na potrzeby Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, który w swych zasobach posiada 
salki na terenie całej gminy służące spotkaniom mieszkańców. Sprzęt trafił więc na salę miejską w Barwicach, 
do sal zajęciowych w Ośrodku Kultury oraz bezpośrednio do świetlic wiejskich i filii bibliotecznych. 

W transporcie było też bardzo dużo artykułów higienicznych (pieluch, podpasek). Sołtysi poszczególnych 
sołectw zrobili rozpoznanie dotyczące potrzeb rodzin, w których są np. osoby starsze lub chore. To oni byli 
beneficjentami tej części wsparcia. 

Jeśli chodzi o artykuły spożywcze ciastka i puszki z żywnością trafiły one do najbardziej potrzebujących. Część 
tej puli darów jest jeszcze w magazynie. Zostanie rozdana obecnie (okres przedświąteczny). 

Za wszystko serdecznie dziękujemy

Gmina Barwice

Oversat fra polsk

Kære venner fra Projekt Øst

De seneste gaver, som I har sendt til Barwice, har som altid været uddelt blandt de mest trængende personer 
udpeget af kommunens sociale medarbejdere, samt videregivet til forsamlingshuse (fritidscentre) ude på 
landet. I transporten var der mange borde og stole. De fleste af dem er overdraget til Kultur- og Turistcentret 
i Barwice, som råder over forskellige lokaler for beboere i hele kommunen. Møblerne bliver f.eks. brugt i 
den store forsamlingssal i Barwice, sale og aktivitetsrum i Kulturhuset, i biblioteker og forsamlingshusene i 
landsbyerne.

Vi har også modtaget store mængder af hygiejneartikler (bleer og bind). De enkelte landsbyledere har un-
dersøgt behovene hos de lokale kronisk syge og ældre beboere, som så har fået uddelt disse artikler.

En del af de modtagne fødevarer i form af kager og konserves er også blevet udleveret til de trængende, 
mens en del af dem stadigvæk er på lager og vil blive uddelt nu inden Julen kommer.

Vi takker hjerteligt for al hjælp

Barwice Kommune



 Der læsses af i Manowo

 Billeder af ting leveret til Barwice



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, sekretær og 
kasserer Rasmus Pedersen 
Engvej 2  
5550 Langeskov  
mobil 42 34 08 55  
Mail rasmusengvej@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. 
4100 Ringsted 
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

Flere billeder fra aflæsning i Manowo


