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Jul og nytår
En rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, ønsker Projekt Øst’s bestyrelse alle
medlemmer, bidragydere og samarbejdespartnere samt vore venner i Karlino, Barwice og Den
Pommerske “ Hans og Grethe “ Fond i Manowo.
Da vi udsendte blad i juli, så det ud til at Corona
virusen var under kontrol, men det har vist sig
ikke at være tilfældet, da dette skrives er en ny
mutation kaldet Omikron ved at sprede sig. Så
vi må nok regne dem restriktioner lang tid endnu. Heldigvis kan vi stadig sende transporter
med hjælp til vore venner i Polen. Det bliver til 6
transporter i 2021.
Den 28. august havde Projekt Øst indbudt til “
Årsmøde og Generalforsamling “ kun 1 udover
bestyrelsen deltog. Generalforsamlingen blev
afholdt som foreskrevet i vedtægterne. Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen bringes her i bladet.
Ingen har endnu vist interesse for at indtræde i
Projekt Øst’s bestyrelse. Derfor håber bestyrelsen at nogen vil indtræde i bestyrelsen, så for-

eningen kan fortsætte. Da vore venner i Polen,
give udtryk for at behovet for hjælp er stort. Ellers må det forventes at Projekt Øst ikke eksisterer med udgangen af 2022.
Fra Projekt Øst’s bestyrelse skal der lyde en stor
tak, til alle der har støttet foreningens arbejde i
2021. Enten det er med medlemskab, penge,
strik, møbler eller andre effekter.
En særlig tak til ESSITY for donation af flere
transporter med hygiejneartikler, som vores
venner i Polen, er meget glade for. Også
en særlig tak til tolken
Monika på Dantekst,
som på bedste vis
sørger for, kontakten
til samarbejdespartnere i Polen og sørger for over
sættelse
af de tekster vi får fra
Polen til Projekt Øst
blad.

Kære Venner!
Vi takker hjerteligt for Jeres gaver, som vi har
modtaget i år. Vi er meget taknemmelige for, at I
husker os i den svære tid, og har overskud til at
hjælpe andre. Vi beundrer Jer for Jeres engagement og aktivitet!
Det andet år med Covid-pandemien er ved at
være overstået. Som alle lignende institutioner,
har vi på vores PEGASUS dagcenter måttet tilpasse den måde, det fungerer på – på grund af
sikkerheden har det været nødvendigt at begrænse forskellige aktiviteter og besøg. Pandemien har ændret os – og vores tankegang. Nu
værdsætter vi hvert øjeblik og forsøger at få
mest muligt glæde af at være sammen, lave forskellige ting eller komme på en udflugt. I løbet af
sommeren besøgte vi de smukke polske bjerge
og den tjekkiske hovedstad Prag. Det gjorde et
stort indtryk at se byen temmelig stille og tom.
På billeder ses vores udflugter og forskellige ak-

tiviteter, bl. a. syning af engle, som blev vist på
en udstilling og fik stor succes!
Vi ønsker Jer en Glædelig Jul og Godt Nytår
fyldt med optimisme, håb og glade!!!
Med mange hjertelige hilsner
Tadeusz Kupczyk
Pomorska Fundacja ”Jas i Malgosia”
(Det Pommerske ”Hans og Grethe” Fond)
Manowo, Polen

Projekt Øst beretning 2020 m.m.
Nu er det et år siden vi sidst var samlet til Projekt Øst`s generalforsamling, og interessen for
foreningens arbejde på det organisatoriske plan
er meget begrænset. Derfor bliver det en kort
beretning. I 2020 blev der sendt 9 transporter i
til vore vennen i Polen. De fleste blev omtalt ved
generalforsamlingen i 2019 så dem vil vi ikke
omtale igen. Ret kort tid efter generalforsamlingen fik vi udbetalt den testamentariske arv på
næsten 200.000kr. Det gav luft i økonomien.
Den 11. Oktober døde foreningens bestyrelsesmedlem og kasserer Nina Hansen. “ Æret være
Nina`s minde”. Heldigvis lovede foreningens revisor Leif Nielsen at lave regnskabet og udarbejde
årsrapport for 2020. Hvilket vi er ham meget
taknemlig for.
Siden Nina’s død har Rasmus fungeret som
kasserer. I januar 2021 meddelte Kurt Sindberg
at han ikke længere ønskede at være med i

Projekt Øst’s bestyrelse. Hvilket den øvrige bestyrelse tog til efterretning. Som følge heraf er
samarbejdet med Bræstrup også ophørt.
På grund af Corona nedlukningen var det ikke
muligt for Bræstrup at køre transporter.
Transportfirmaet BEWESHIP har måttet køre
hele tiden. Så det er blevet til 2 transporter i
2020 og 4 transporter i 2021. De 2 transporter i
2020 er leveret til Tadeusz i Manowo. De 4
transporte i 2021 er fordelt således 1 til Karlino,
1 til Barwice og 2 til Tadeusz i Manowo. Vi håber at få donationer til mindst 1 transport til i år.
Vi vil gerne sende de bedste hilsener til vore
venner og samarbejdspartnere i Polen, en særlig tak til tolken Monika på Dantekst, uden hendes hjælp ville vort arbejde ikke lykkes. Der skal
også lyde en stor tak til alle, der på en eller anden måde har støttet Projekt Østs’s arbejde.
Bestyrelsen

Projekt Øst
Referat af generalforsamling den 28/8 2021
Rasmus Pedersen bød velkommen kl. 13.30
Det konstateredes at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
1. Valg af dirigent og referent: Linda Pedersen valgtes til dirigent og Leif Hansen til referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
3. Bestyrelsens beretning for 2020. Rasmus Pedersen aflagde beretning.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab for 2020. Regnskab blev aflagt. Kassebeholdning pr. 31/12 kr143.746.
Regnskab blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontigent: Enkeltperson 150kr. Par 250kr. Foreninger og firmaer 300kr.
6. Valg af formand: Bitten Hemmingsen blev genvalgt.
7. Indkomne forslag: Ingen.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter: Genvalg af Linda Pedersen til bestyrelsen.
Der var ikke nogen der ville vælges som suppleant.
9. Valg af revisor: Leif Nielsen genvalgtes som revisor.
10. Eventuelt. Intet.
Som referent: Leif Hansen 					

Som dirigent: Linda Pedersen

Kære Venner fra Projekt Øst!
Jul er en tid til ro, fordybelse, erindringer og
først og fremmest glæde sammen med de
nærmeste. Lad disse dyrebare øjeblikke og
julestemningen give Jer håb om opfyldelse af
Jeres inderste ønsker og drømme, og lad det
Nye År 2022 bringe sundhed, glæde og al
fremgang. Lad det også styrke Jeres og Vores tro på menneskets godhed og tillid til den
visdom, der styrer vores skæbne og giver os
tilfredsstillelse med, hvad vi – hver især og tilsammen – formår.
I bedes modtage hjertelig tak for al Jeres
hjælp til Barwice i året, der er ved at være
gået. Lad resultaterne af vores samarbejde
blive større og større, og til stadig mere gavn
for samfundet.
Med de bedste ønsker
Borgmester i Barwice
Mariusz Kieling

Kære Venner
I anledning af den forestående Jul vil jeg ønske Jer masser af sundhed, glæde,
udholdenhed i at hjælpe andre og tilfredsstillelse med Jeres ædle virke.
Det er meget vigtigt at kunne se andre menneskers behov og dele godheden med dem,
der har brug for vores støtte. Takket være Jer kan vi i Karlino hjælpe mange beboere,
der befinder sig i en vanskelig situation. Lad Jeres personlige og professionelle planer altid
går i opfyldelse og det at bringe hjælp til andre giver lykke og stolthed.
Lad den kommende Jul være en glædelig tid sammen med Jeres nærmeste.
Jeg ønsker Jer en magisk Jul!

Borgmester i Karlino

Marianne
fra Dianalund,
der pakker
farverige bluser.
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Flotte engle fra Pegesus.
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Kontigent betales inden 1/4, enkeltperson 150 kr.
par 250 kr, foreninger og firmaer 300 kr.
Kroner

Øre

.

Til maskinel aflæsning

+<
+01<

.

,

Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+
+0086010<<

Betalingsdato

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X

4030S (12.98) BG170-12481

Gebyr for indbetaling betales kontant

Øre

Kroner

.

.

,

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.

