
Nu er foråret endelig kommet. Påskeliljer, violer, og forsy-
tia blomstre og det bliver grønnere og lysere dag for dag. 
Corona virusen ser også ud til at være nogenlunde under 
kontrol, så samfundet, så småt kan åbne op igen. Så 
hverdagen kan komme til at ligne den vi kendte, før viru-
sen fik sat næsten alt i stå. Efterhånden som mange bli-
ver vaccineret og forsamlingsforbudet forhåbentlig bliver 
lempet, er det bestyrelsens håb, at vi kan afholde årsmø-
de og generalforsamling den 28. august. Indbydelse og 
program kommer i næste blad. Reserver allerede nu da-
gen. Vi håber at se mange af foreningens medlemmer til 
en hyggelig dag. Der er ca. 50 der har betalt kontigent 
inden 1. april. Men det kan nås endnu. Man har stemme-
ret på generalforsamlingen, hvis kontigent er betalt inden 
1. juni. Alle er velkomne til årsmødet. Vi håber at der er 
nogen nye, som vil med i bestyrelsen. Ellers må det for-
ventes, at Projekt Øst må ophører, fordi flere bestyrelses-
medlemmer, ikke vil fortsætte længere ind til generalfor-
samlingen i 2022.

På de næste sider er der hilsener fra vores venner i 
Barwice og på Pegesus og “Hans og Grete Fond”, 
med påskehilsen og lidt om hvordan de klarer sig gen-
nem Corona pandemien. Vi siger mange tak for breve-
ne, vi takker også Monika, som har oversat brevene 
og sørger for at vi kan kommunikere når der er behov 
for det. Der er ikke noget fra Karlino denne gang, fordi 
deres socialchef, som er kontaktperson til os, er syge-
meldt. Vi ønsker god bedring og håber vedkommende 

snart er rask igen. Så Karlino kan modtage, næste 
gang vi kan sende en transport.

Fredag den 18. december sendte vi en transport fra 
Julsminde til Tadeusz i Manowo. Den bestod konser-
ves fra TULIP, hvilket vi siger tusind tak for, desuden 
hospitalsudstyr og meget andet. Den 8. april blev der 
sendt en transport fra lageret i Ringsted til Tadeusz i 
Manowo. Denne gang bestående, af mange forskelli-
ge varergrupper, blandt andet, tøj, møbler, hushol-
dingsting, handikaphjælpemidler og hospitalsudstyr. 
Det var ellers Karlino’s tur til at modtage transport, 
men på grund af sygdom, må de vente til senere.

I januar meddelte Kurt Sindberg, at han ikke længere 
ville være med i Projekt Øst’s bestyrelse. Det har den 
øvrige bestyrelse accepteret. Kurt får en stor tak for 
det store arbejde, han har gjort for Projekt Øst. Der 
skal også lyde en stor tak til foreningens revisor Leif 
Nielsen, der efter kasserer Nina Hansen’s død, har la-
vet Projekt Øst’s regnskab og udarbejdet årsrapport 
for 2020. Den er klar til godkendelse på generalfor-
samlingen.

Tusind tak til alle, som på den en eller anden måde 
støtter Projek Øst, om det er med penge, tøj, konser-
ves, hospitalsudstyr, hjælpemidler til handicappede, 
møbler, strikvarer eller andet. Der brug for det, hos 
vore venner og samarbejdspartnere i Polen.

Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
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Der læsses transport i Julsminde den 18/12 2020



Coronavirus-pandemien har forpurret mange af vores planer, såvel for året 2020, som for 2021. Vi ville 
gerne organisere flere sportsturneringer om Pegasus Pokal, en udflugt til bjergene, karaoke-værksteder 
og andre arrangementer, men vi har været nødt til at udsætte alt til bedre tider. Vores Pegasus Dagcenter 
var helt lukket i en længere periode – nu har vi delvis åbent igen. I den svære tid støtter vi vores brugere 
ved at forsyne dem med måltider og tøj – som vi får fra Jer – ved at hjælpe med at bestille tid til lægebesøg 
(bl.a. også til Covid-vaccination), købe lægemidler osv. Vi alle har et stort håb om, at det snart er overstå-
et og vi igen vil kunne fungere normalt og gennemføre alle vores planer, som pt. er ”nedfrosne”. 

Vi håber, at alt er vel hos Jer og I alle er sunde og raske. Vi ønsker Jer en rigtig god og fredelig 
Påske, og sender mange varme hilsner herfra. 

Brugere og personale 
af Dagcenteret PEGASUS i Manowo

Tadeusz Kupczyk
Pomorska Fundacja ”Jaś i Małgosia” – (Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond)

Kære venner fra Projekt Øst



I anledning af Påske ønsker vi Jer alt godt og glædeligt fremover.  
Lad tiden, hvor vi fejrer Kristi opstandelse,  give os styrke til at overvinde 
hverdagens vanskeligheder og overskud til at se  med håb på fremtiden.

God Påske, Halleluja!

Og så lige nogle aktuelle oplysninger, som vi vil dele med Jer:  
Ligesom for alle andre, har pandemitiden ikke været nem for os. Heldigvis er vi et lille lokalsamfund, og vi 
er langt fra storbyer og store menneskesamlinger. Covid-19 har været relativt mild for os. Vi har selvføl-
gelig haft sygdomstilfælde, inklusive nogle dødstilfælde, her i kommunen, men vi er klare over, at vi i 
forhold til andre landsdele har været meget heldige. Nu, hvor foråret er på vej, er vi i gang med at 
forberede os til nye investeringer. Vores aktuelle prioritet er at bygge billige lejeboliger for unge familier og 
sociale boliger for dem, der er dårligst stillede. En anden alvorlig investering er anlæggelse af en cykelsti, 
der vi gå på tværs af hele kommunen, hvilket var beboernes store drøm. Vi har lige fået at vide, at 
projektet er blevet tildelt betydelig støtte fra regeringen. 
 
Vi sender Jer mange hjertelige hilsner og vedlægger billeder af påskeudsmykninger  
i vores lille by.

Borgmester i Barwice Mariusz Kieling Formand for Byrådet Piotr Małek

Påskehilsen fra Barwice
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Betales nu

læsning af transport i Ringsted 8/4 2021

Efterlysning

Akryl - eller bomuldsgarn søges 
til strikkedamerne.

KUN HELE NØGLER


