
Projekt Øst’s bestyrelse ønsker alle Projekt Øst’s 
venner, bidragydere, gavegivere og samarbe-
jdespartnere en god sommer. 

Corona smitten ser ud til at være under kontrol 
og rigtig mange danskere er efterhånden vacci-
neret, derfor håber vi at kunne afholde årsmøde 
og generalforsamling lørdag den 28. august på 
Hans Tausens Center i Birkende, indbydelse 
med dagsorden er på side 3. Fordi vi sidste år 
holdt en discount generalforsamling, på grund 
af Corona restriktioner, har bestyrelsen bestemt 
at Projekt Øst i år er vært ved spisningeDerfor 
håber vi at mange vil tage imod invitationen og 
deltage i årsmødet. 

Vi håber også at nogen har lyst til at indtræde i 
bestyrelsen. Da flere bestyrelsesposter er ledige 
efter Nina Hansen’s død i efteråret og Kurt Sind-
berg’s udtræden af bestyrelsen i vinter. Desuden 
har 2 bestyrelsesmedlemmer meddelt, at de 
holder op ved generalforsamlingen i 2022. 

Projekt Øst siger tusind tak til ESSITY, som har 
doneret en masse hygiejneartikler til os. Det er 
bleer, toiletpapir, køkkenrulle og meget andet. 
Den 8. juni blev der sendt 2 transporter fra 

Grenå med hygiejneartikler. Den ene til Karlino 
og den anden til Barwice. Vores samarbejd-
spartnere siger at den type varer, er der altid 
brug for. Vi siger også tak til DSV som sørger for 
læsning, så det eneste Projekt Øst skal er, at 
aftale hvem der skal have transporten, bestille 
den og betale for den. 

Der skal også lyde en stor tak, til alle andre der 
støtter Projekt Øst, enten det er med strikvare, 
tøj, ting til husholdningen, møbler, hjælpemidler 
til handikappede, hospitalsudstyr, penge eller 
andet. Der er doneret så meget at der blev sendt 
en transport fra lageret i Ringsted til Tadeusz i 
Manowo den 7. juli. 

I løbet af at sidste halvandet år, hvor meget har 
været nedlukket på grund af frygt for Corona 
smitte, er nogle af de strikkeklubber, der har 
strikket til Projekt Øst, ophørt på grund af delt-
agernes alder og/eller helbredsproblemer, der-
for sender vi en stor tak til dem, for deres støtte 
gennem mange år. Vi takker også de enkeltper-
soner fra de nedlagte klubber som trofast strik-
ker til os og alle andre som har gang strikkepin-
dene for at kunne donere de mange flotte ting til 
Projekt Øst. 

Ingen kan hjælpe alle
Alle kan hjælpe én!
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Kære Venner!

Tusind tak for den fantastiske transport med hy-
giejneartikler, som hurtigt blev distribueret blandt 
mange trængende beboere og institutioner! Eft-
erspørgsel efter den type varer er altid meget 
stor, og vi kunne bruge meget mere, så hvis I har 
mulighed for det, er vi altid parate til at modtage 
dem. Vi er virkelig taknemmelige for al Jeres 

hjælp, som er meget fornøden og velkommen. 
Vi ønsker Jer al lykke og fremgang.

Mange hilsner fra
Socialchefen i Karlino Kommune Katarzyna 
Oryszewska

Kære Venner!

Rigtig mange tak for den seneste transport. 
Som sædvanlig har alt vist sig at være meget 
nyttigt. I har hjulpet mange syge og lidende 
mennesker i nød.

Efter en lang pause i vores arbejde pga. Cov-
id-19 er vi i Pegasus ved at vende tilbage til en 
mere normal hverdag. Brugere af centeret har 
savnet samværet, så nu vil de tilbringe hele tiden 
sammen. Vores hovedaktiviteter er bl.a. gåture, 
bogterapi og bordspil. Nogle er blevet meget in-
teresserede i at dyrke haven, og denne form for 
terapi bringer konkrete fordele for os alle sam-
men – agurker, salat, dild, osv. :) 

Sidst på sommeren planlægger vi en uges ud-
flugt til Kudowa Zdrój i bjergene, som vi allerede 
engang har besøgt. Denne gang vil vi også tage 
en tur til den tjekkiske Prag, som ligger ikke så 
langt derfra. I takt med, at vi nærmer os datoen, 
bliver følelserne, såsom glæde, spænding, for-
ventning, men også lidt foruroligelse og 
nervøsitet, mere og mere intense. 

Vi takker endnu en gang og ønsker Jer alt det 
bedste.

Mange hilsner,
Tadeusz
Dagcenteret PEGASUS i Manowo
Pomorska Fundacja ”Jaś i Małgosia” 
(Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond)



Kl. 12.00 spiser vi frokost som foreningen giver, øl og vand kan købes.
Gave til en værdi af 30 kr. til lotteriet medbringes.

Kl. 13.30 begynder generalforsamlingenmed denne dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for 2020
4. Regnskab for 2020
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand – Bitten Hemmingsenmodtager genvalg
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleanter - alle modtager genvalg

Nye kandidater kan foreslås på årsmødet
Hver enkelt kandidat bliver præsenteret

9. Valg af revisor, som modtager genvalg
10. Eventuelt

Har du forslag til drøftelse under punkt 7, skal de være formanden i hænde senest 2
uger før generalforsamlingen.
Har du en sparegris med mønter du har samlet til P. Ø., tag den med, så den kan blive
tømt. Vi sætter også kasser op til brugte frimærker og dåsekapsler.
Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding senest den 24. august til

Linda, tlf. 22 90 02 05, lindapedersen10@gmail.com eller
Rasmus, tlf. 42 34 08 55, rasmusengvej@gmail.com

Årsmøde og generalforsamling
 Lørdag den 28. august 2021 kl. 12.00 

på Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, Birkende, Langeskov

Kære Venner fra Projekt Øst! 

På vegne af Barwice kommunes beboere takker 
jeg hjerteligt for den seneste transport af hygie-
jneartikler, som vi har modtaget. Vi har uddelt 
dem blandt trængende ældre, store familier og 
alle andre i nød. Vi er rigtig glade for, at vores 
samarbejde har blomstret i så lang tid, og vi 
håber, det fortsætter i mange år frem. I er altid i 
vores tanker og hjerter. Lad alt det gode, som I 
udretter, komme tilbage til Jer i form af positiv 
energi.

Med varme hilsner fra
Borgmesteren i Barwice Mariusz Kieling og 
kommunens beboere

Kommunens medarbejdere, fra venstre: Marzena Kasprzyk, 
Katarzyna Git, Renata Talenda, Kinga Swarcewicz, Ewa 
Nowosielska, Agnieszka Kondaszewska, Mariusz Kieling, 
Magdalena Bujak-Nowakowska, Andrzej Zielony, Elżbieta 
Woś, Andrzej Toboła
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Meddelelser vedr. betalingen kan kkuunn anføres i dette felt.

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

KVITTERING

Kroner Øre Betalingsdato

ÅrMånedDag

ØreKroner

. . , . . ,
Checks og lignende accepteres under forbehold af, at  
Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant 
på et posthus med terminal, er det kun posthusets 
kvitteringstryk der er bevis for , hvilket beløb du har betalt.

+< + <

Kontigent betales inden 1/4, enkeltperson 150 kr.
par 250 kr, foreninger og firmaer 300 kr.

008-6010
Projekt Øst

Valdemarsgade 1 st.
4100 Ringsted

GIROINDBETALING

008-6010 
Projekt Øst

Valdemarsgade 1 st.
4100 Ringsted

Gebyr for indbetaling betales kontant

+01< +0086010<

eller

Sæt X

8 7

Betales nu

Efterlysning

Akryl - eller bomulds-
garn søges til  
strikkedamerne.

KUN HELE NØGLER

Endnu et læs med varer fra Benløse.
Strikkedamerne fra Årslev på Fyn.


