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Rent frisk vand

er en selvfølge hos
os, men en luksus
i Namibia. Nu kan
vi være med til at
hjælpe 200 børn til
en bedre tilværelse.
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Hvem er vi?

Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål er på
forskellig måde at hjælpe børn og gadebørn samt ældre
i Østeuropa.
Vort økonomiske grundlag er medlemskontingentet og
gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden modtager vi fødevarer, vitaminer, tøj, fodtøj, møbler samt hospitalsudstyr til uddeling i
Polen, Rusland og andre østeuropæiske lande.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne: Børnehjem,
-hospitaler, -fængsel, skoler, kirkeligt socialt arbejde og
sociale myndigheder, og vi sikrer os, at hjælpen når helt
frem - nødhjælp på græsrodsplan fra hånd til hånd.
I 2006 kørte vi 64 transporter til Polen, Letland og Bosnien - i alt 1040 tons til en værdi af ca. 50 mill. kr.
Også i 2006 har vi gennemført forskellige renoveringer
på institutioner og andre tiltag i Polen..
Vi har ingen lønudgifter og en minimal administration.
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

___________________________________________________________________________________________________

Ungdomshusets tomt
efter dets nedrivning.

Krig i Danmark?
En meget bekymret ældre dame fra Skt. Petersborg ringede forleden dag
og spurgte: ”Har I krig i Danmark?” Hun havde set de dramatiske billeder fra
København omkring Ungdomshuset på Jagtvej. Hun kunne ikke forstå, at unge
mennesker uden hæmninger og skyldfølelse kunne ødelægge butikker, gymnasier, brænde private biler af med mere. Altsammen i misforstået had og trang
til at ødelægge i forkælelse ud over alle grænser.
Hvornår vil vi se unge mennesker demonstrere til fordel for bekæmpelse af
hungersnød, aids og de andre onder, der plager verden? Hvornår vil vi se dem
hjælpe fattige, syge og nødstedte i Østeuropa, Afrika m.m.? Hvornår vil de sætte fokus på at hjælpe andre og ikke hele tiden bare tænke på sig selv, stille krav
osv.? Måske de så vil opdage, at den, der hjælper andre, også hjælper sig selv.
Jeg fik beroliget den ældre dame - men hun kunne ikke forstå, at den slags
kunne ske i Danmark. Det kan vi andre vel heller ikke?
Ingo

Inge har syet en flot garderobe til bamser
Her er mange
modeller til en
bamse, der er
modebevidst og de kan bruges til både piger og drenge.
Kom ind og se!
Modellerne fås
kun i vor butik.
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Her har alle lige fået nyt tøj og
p0serer stolte foran fotografen

200 børn i et fjernt tropisk land

Ole B. Larsen fra Kopenhagen Fur orienterer her om deres projekt i Namibia
Velgørenhedsforeningen på Kopenhagen Fur har i samarbejde med
Projekt ØST etableret et projekt i Namibia, hvor vi støtter både drift, renovering og udbygning af børnehaver
i slumkvarterer omkring Windhoek
– hovedstaden i Namibia.
I alt kommer der dagligt lidt over
200 børn i børnehaverne.
De 4 børnehaver hedder: Kuku Pre
Primary School, Boas Ekandjo Pre
Primary School, Butterfly Pre Primary School og Love Your Neighbour
Pre Primary School.
Beboerne i området er meget fattige
og er oftest uden arbejde. Herudover
er mange mennesker HIV-smittede
eller direkte syge af AIDS. Derfor er
der også mange enlige forældre med
børn.
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Mange af disse børn går i børnehaver om dagen. Oftest er der tale om
simple skure uden indlagt vand og
øvrige sanitære installationer. I vintersæsonen (april til oktober) er temperaturen ofte under nul grader. Det
”kompenseres” der til gengæld for om
sommeren, hvor temperaturen oftest
er over 30 grader og hvor der tillige er
meget tørt.
De vigtigste behov, man ønsker opfyldt, er det vi i Danmark opfatter som
de mest basale behov: Mad, drikke,
tøj og et sted at opholde sig indendørs
som værn mod varme og kulde.
Og det er netop det vi er blevet bedt
om at give bidrag til.
Herudover støtter vi også uddannelse og undervisning, som er meget
vigtige elementer i at opbygge både

mennesker og samfund. Men med den
udbredte fattigdom er det ofte meget
svært for den enkelte at skaffe de nødvendige midler til at deltage i uddannelse.
Derfor giver vi støtte til uddannelse
af lærere, som kan brede viden ud til
børnene.
Styringen af projekterne lokalt,
sker i samarbejde med Windhoek Life
Change Centre, som er en lokal organisation med tilknytning til de stedlige
kirker.
Vi har allerede fra den første dag
konstateret en meget solid, seriøs og
konsekvent indsats hos denne organisation for at anvende midlerne mest
effektivt. Vi har modtaget gennemarbejdede planer for, hvad pengene skal
bruges til. Efterfølgende har vi så fået
meget klare rapporteringer for, hvordan pengene rent faktisk er blevet anvendt.
Selvom Namibia er langt væk, er vi
derfor helt trygge ved ledelsen af projekterne.

Så er der mad til alle!

I forbindelse med etablering af projektet ønskede den lokale organisation, at vi støtter lokale kræfter, det vil
sige, at vi yder ”hjælp til selvhjælp”.
Dette princip bifalder vi meget, og
mest muligt arbejde udføres derfor
af frivillig, lokal arbejdskraft. På den
måde oplever det enkelte menneske
gennem eget arbejde forbedringer af
egen og deres families levevilkår. Det
giver motivation – både der og her!

Her anlægges den nye
vandforsyning...
under børnenes store
opmærksomhed.
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Så er materialet til
skolen ankommet!

Hvad
støtter
vi så
med i
praksis?

Første
gang
samlet
med nye
uniformer

Mad
Vi har siden 1. juli 2006 doneret
5.000 namibiske dollars om måneden
til mad. For dette beløb, som svarer
til ca. 4.250 kr., får hvert barn morgenmad, formiddagssnack, frokost og
frugt om eftermiddagen i de fem dage
om ugen, hvor de er i børnehave. I alt
bespises ca. 200 børn dagligt på denne måde.
Ifølge lederne af børnehaverne
er det tydeligt, at børnene er blevet
sundere og at de har fået meget mere
energi.
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Køkkenudstyr
Da vi startede projektet i juni 2006
sendte vi 30.000 N$ til indkøb af stole, borde, gaskomfurer, tallerkener,
bestik, krus m.v.
Vi sendte også 5.000 dollars ekstra til opstartsomkostninger og heldigvis for det, for da der var lavet en
madplan og en indkøbsliste, blev det
klart, at børnehaverne ingen redskaber havde til at lave mad med! Så blev
der indkøbt vandkedler, køkkenknive,
skåle, suppeterriner, opvaskebaljer og
-børster, viskestykker og meget mere.

Uddannelse
Vi har betalt for uddannelsen af de
9 lærere. De modtager bl.a. undervisning i børns udvikling, de lærer at lave
en undervisningsplan og de får indblik
i forskellige undervisningsmetoder.
Vi har også betalt for materialer til
undervisning, såsom tavle, stålkabinet
til materiale, blyanter, papir, sakse og
meget mere.
Rindende vand, toilet og bad
Der er blevet lagt rindende vand
ind til Boas Ekandjo børnehaven, så
de har nu toilet og brusebad.
Der er ingen andre i området, som
har rindende vand, så alle var både
glade og stolte, da de kunne indvi de
nye faciliteter den 18. november med
deltagelse af både medarbejdere, børn
og forældre.
Tøj
Vi sendte i juni måned 20.000 N$

til tøj. Alle børnehaver har valgt at
indkøbe en slags skoleuniform til børnene, så alle børn nu har pænt og ensartet tøj på i børnehave. Det har også
forældrene været utrolig glade for.
Vi havde naturligvis forinden undersøgt, om det var muligt at sende
en stor container med noget af alt det
gode tøj, som Projekt ØST indsamler
i Odense. Imidlertid ville det blive alt
for dyrt at hjælpe på denne måde på
grund af den lange afstand og besværlige transport.
Derfor valgte vi i stedet at sende
penge, som man kunne bruge til indkøb lokalt.
Legetøj
Vi har sendt 8.000 N$ til indkøb
af bl.a. papir, sakse, farver, fodbolde,
puslespil, hulahop-ringe, legetøjsbiler, dukker og meget mere
Alle børnene kom tilbage fra som-

Se, hvad vi har lavet - 2 nye klatrestativer!
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Den nye legeplads i børnehaven
i Boas Ekandjo

sommerferie den 15. januar, så den lokale leder var meget spændt på reaktionerne på alle disse ting.
Børnene i Boas Ekandjo fik en endnu større overraskelse, da de kom tilbage fra ferie, for de havde også fået en
legeplads med bl.a. klatretårn, vippe,
gynger og en sandkasse. Legeredskaberne er bygget af projektgruppen i
samarbejde med nogle af forældrene.

Fremtiden
Næste projekt er bygning af en ny
børnehave til Butterfly Pre-Primary
School. Når den står klar, går de i gang
med at bygge ny børnehave til Kuku
Day Care Pre-primary.
Madprogrammet fortsætter selvfølgelig, fordi der stadig er mange af
børnene, der ellers ikke ville få noget
at spise i dagtimerne.

Fra den kæmpemæssige slum omkring hovedstaden Windhoek

8

Facts om Namibia
Namibia er med sine 1,8 mill. indbyggere og et areal på over 824.000
km2 meget tyndt befolket. Landet
er næsten 20 gange større end Danmark.
Området blev i 1800-tallet koloniseret af Tyskland og forblev indtil
efter 1. verdenskrig under tysk styre
med navnet Tysk Sydvestafrika.
Herefter overgik ledelsen af området til Folkeforbundet (mellemkrigstidens FN-lignende organisation) og
med Syd Afrika som administrator.
I perioden efter 2. verdenskrig opnåede de fleste kolonier i Afrika selvstædighed. Namibia kom relativt sent
med i denne udvikling, og blev først
selvstændigt i 1990. Det skete efter
mange års stridigheder og kampe med
deltagelse af både lokale oprørere og
regulære tropper fra bl.a. Sydafrika
og Cuba.
Gennem mange år var der derfor
ikke nogen positiv udvikling af sam-

En stolt lille kunstner!

fundet og Namibia er stadig et meget fattigt land, men er bl.a. på grund
af råvarer og landbrugsproduktion
– herunder Swakare-skind, der sælges
gennem Kopenhagen Fur – på vej ud
af den værste fattigdom.

Brusekabine - en ren luksus i Namibia!
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Namibia er naturligvis andet og mere end end forældreløse børn og slum omkring byerne - den storslåede natur
og dyrelivet her tiltrækker hvert år tusinder af turister.
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Namibia i tal
Areal: 824.290 km2
Befolkning: 1,8 mio.
Valuta: Namibia dollars
Hovedstad: Windhoek
Befolkningstæthed: 2,1 indb./km2
Under 15 år: 42,6 % af befolkningen
Over 65 år: 2,8 % af befolkningen
Forventet levetid ved fødslen: 48,6 år
Børnedødelighed: 48 pr.1000 fødsler
Underernæring: 22 % af indbyggerne

Underernærede børn under 5 år: 24 %
HIV/AIDS blandt 15-49 årige: 21,3 %
HIV/AIDS blandt 0-14 årige: 30.000 børn
Antal læger pr. 100.000 indbyggere: 30
Brutto-nationalprodukt: 4,3 mill. US $
Mænds årlige indkomst: 8.498 US $
Kvinders årlige indkomst: 4.413 US $
Indkomst: 55,8 % har under 2 US $ daglig
Telefoner: 66 pr. 1000 mennesker
Internet-brugere: 34 pr. 1000 indb.
Fjernsyn: 32 pr.1000 indb.
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Fastelavn
er mit
navn...
Næsbyhoved Broby
sogn lidt nord for
Odense fejrer hvert
år fastelavn med
tøndeslagning og
fastelavnsboller for
børnene. Her er vi
i Projekt ØST altid
med i billedet med
et flot lotteri.

Ved den forudgående gudstjeneste mødte børnene i kirkens børneklub op i festlige
kostumer. Herover viser de
nogle sange med bevægelser.
Til venstre en heks, der er
glad for Mars-stænger og så
var der en flot blå bogorm.
Eva Larsen akkompagnerede på guitar til fællessangen Jeg vil male himlen blå.
Efter gudstjenesten gik vi
over i Sognegården.
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Tøndeslagning
kan jo udføres
med en vis ynde - eller mere
målrettet!
Sognepræst
Sanne kronede kattekonge
og dronning
og så var der
fastelavnsboller med kaffe
eller sodavand
til alle.

Der var mange gode gevinster på
højkant i P.Ø.s lotteri...

- og de blev hjemført af mange glade
børn. Lotteriet indbragte 1000 kr.
Som en ekstra service var det muligt
for børnene at blive malet med henblik på den forestående rasletur.
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Efterårsturen til POLEN

Vort hotel Petrico udenfor Karlino
Vore årlige ture til Polen er blevet meget populære,
fordi de forener rige menneskelige oplevelser med
dejlige indtryk fra landets natur og kultur. Hvis du
endnu har denne tur til gode, så tilmeld dig snarest!
Vi skal opleve vore venner i deres hverdag og kommer på besøg i alle samfundslag. Ikke mindst børnene i skoler
og børnehaver er en herlig oplevelse.

7 dage med 6 overnatninger

Afrejse Odense søndag 9.9. kl. 7.00
Hjem Odense lørdag 15.9. kl. 19.30
Pris kr. 4195.- i dobbeltværelser m. toilet. Enkeltværelse + kr. 1000.Halvpension og udflugter inkluderet.
Der kræves intet visum.

Tilmelding
Jeg tilmelder mig herved efterårsturen til Polen fra søndag 9.9. til lørdag 15.9.2007
Navn ................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Postnr. ................................ By .......................................................................................
Fødselsdato ............................................... Telefon.........................................................
Ved tildeling af værelse beder jeg om ½ ryger ½ ikke-ryger
Ved tilmelding betales et depositum på kr. 500.- pr, person, som fratrækkes prisen. Hvis man senere ikke

deltager i turen, tilfalder dette beløb Porjekt ØST.
Denne tilmelding + depositum sendes til Projekt ØST, Mogensensvej 24, 5000 Odense C.
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Månedens klumme
Hvor skinner solen dog mildt fra syd,
hvor er den venlig og nådig!
Den klapper den gamle, mutte eg:
”Vær ikke så egenrådig,
men fold nu du dine knopper ud,
jeg kun din livskraft vil nære.
Mærk, jeg er varm, mærk jeg er god.
Frit dit løv kan du bære.”

Bent Marcussen

Kaj Munk skrev dette digt om april, hvor han taler om solen, der kommer fra syd og klapper den gamle mutte eg. Den kan roligt springe ud,
for solen vil nære livskraften. Digtet har et par vers, som udelades af
pladshensyn, hvor småkravlet nede om roden føler sig voldsomt beæret, for i april er der omslag i vejret. Knopper, blomster og blade springer ud. For når april er i sommerhumør, så må den ej irriteres. De sidste
to vers lyder sådan.
Ak – solen blev væk bag en susende sky,
kulden dem alle omklamred,
vinden peb og bed djævelsk til,
haglene pisked og hamred.
Kun egen stod værdig og mut og ens,
om lyst eller mørkt over landet.
”Aprilsolen regner jeg ikke med,
majsolen bli’r noget andet.”
Vi kender det jo godt, vejret i april kan være så omskifteligt en vekslen
mellem lune dage og barske dage. Sådan kan livet jo også til tider forme
sig for det enkelte menneske på forskellig vis. Her er det væsentligt, at vi
i fællesskab for arbejdet i Projekt øst mere ligner majsolen med sin stabile karakter. Så vore venner i de fattige lande ikke oplever, at hjælpen
er ustabil, men at de kan stole på os.
Digtet skrev Kaj Munk i 1940, i en samling på 12 digte, der blev bragt i
avisen måned for måned. Derfor er digtet egentlig et protest indlæg mod
den tyske besættelse. Nu er der bare det ved digte, at de kan inspirere
på forskellige måder alt efter, hvordan begivenhederne og livet former
sig for os som mennesker.
Bent
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Kontaktpersoner
ODENSE
		
		
BOGENSE
KORINTH
HESSELAGER
SVENDBORG
GALTEN
ÅRHUS S/M
SAMSØ
VEJLE ØST
		
RINGE
KORSØR
FARUM

Projekt ØST Mogensensvej 24, 5000 Odense C
Tlf. 6613 5377, fax 6613 5367
Åbent hverdage 9.30-16.30, lørdag 9.30-12.30
Flemming Overgaard, tlf. 6444 2809
Jørgen Rasmussen, tlf. 6256 1623
Inge Marie Holmskov, tlf. 6225 1960
Tage Marq Hansen, tlf. 6222 4345
Schiela Jensen, tlf. 8694 4405
Poul Locht, tlf. 8614 9901 kl. 10-12
Doreen Holm, tlf. 8659 0321
Egon Ibsen, tlf. 7571 1223
Arne Kaagh, tlf. 6262 1316
Tove og Ejlif Christensen, tlf.5838 2823
”Den gamle Lade” ved Præstegården, torsdag 13-17,
tlf.4495 2735 og 4495 2052

Søhus Transportservice
Transport og flytninger
i ind- og udland Kurér-service
Michael Lützen Lillehøjen 32
5270 Odense N Tlf. 4142 7871

Internet og marketing til
ØSTEUROPA

East-X-Net
www.east-x-net.dk

Øst Magasinet Erhvervskontakt
Info Center Job Center
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2 lækre brudesuiter
53 moderne værelser med bad,
toilet, telefon og TV
5 lejligheder/familierum
Rimelige priser
P-plads til alle værelser
Specialpris for sportsarrangementer

Næsbylund Kro og Hotel
Bogensevej 105 5270 Odense N
Telf. 66 18 00 39 Fax 66 18 29 29
www.naesbylundkro.dk
E-mail: nesbylund@mail.tele.dk
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2007

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Dag

Måned

Betalingsdato

År

eller

Sæt X
4030S (12.98) BG 170-12481

Betales nu

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Projekt Øst - Skt. Petersborg
Mogensensvej 24
5000 Odense C

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

.

.

,

Øre

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Post Danmarks kvittering

Projekt Øst - Skt. Petersborg
Mogensensvej 24
5000 Odense C

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

GIROINDBETALING KVITTERING

Vi minder om, at du kan spare penge ved at investere i Projekt ØST: Hver krone udover
de første 500 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen, og så hjælper du børnene i Polen og
Skt. Petersborg.6
Du kan på et år trække højst 6.600 kr. fra, hvis du har indbetalt 7.100 kr. og reglen kan
benyttes af begge ægtefæller.

Projekt ØST er fradragsberettiget!

Kontingent: Studerende 50.- Enkeltperson 100.- Ægtepar 150.- Firmaer, foreninger 250.-

Som medlem er du med til sikre en stabil hjælp fremover
gør du det muligt for os at hjælpe flere og bedre
får du indflydelse og stemmeret på generalforsamlingen
modtager du vort medlemsblad gratis hele året

Mange af vore faste bidragsydere har allerede benyttet sig af muligheden for at give os en fast
grundkapital at arbejde med ved at tegne sig som medlemmer af Projekt ØST. Det er ikke spor
dyrere og helt uden forpligtelser udover kontingentet – så hvis du som enkeltperson alligevel vil
give os 100 kr. om året, kan du lige så godt lade det være dit kontingent. Dermed er du også med
til at sikre fradragsretten for dig selv og andre, idet ligningsloven kræver et medlemstal på mindst
500, for at en forening kan få fradragsret.

Har du tænkt på at blive medlem?

Du bliver registreret som medlem ved
simpelthen at krydse af på girokortet
ved årskontingent – også hvis der er tale
om fornyelse af et allerede tegnet medlemskab, idet dette skal fornyes hvert år
for at være gyldigt efter ligningsloven.

Hvordan bliver du medlem?

Ingen
kan
hjælpe
alle…
men
alle
kan
hjælpe
én!

Indbetalinger i februar 2007 -------------------------------------------------------------------------K.M.H. Odense 100,- R.A. Odense 200,- F.A. Charlottenlund 50,- K.H.C. Herlev 100,- B & J.N. Glesborg 150,- J & H.M. H. Holmegård 150,- E.L. Odense 150,- C.G. Roskilde 200,- E & L. S. Ålestrup
1.000,- R.J. Horslunde 100,- B.H.T. Holbæk 300,- A.M.H. Farum 100,- U.S. Tønder 100,- K.L.T. Århus
100,- B.B. Hesselager 100,- N.J.K. København 100,- D.N. Brørup 100,- N.P.S. Hammel 100,- H.T.J.
Hornslet 100,- B.T. Hammel 100,- L.L.M. Ølsted 200,- C.P. Odense 300,- E.K.P. Allerød 100,- L.P.H.
København 100,- P.S. Charlottenlund 100,- K & K.Y. Middelfart 150,- B.C. 300,- P.B. Frederikshavn
100,- K.M.O. Års 300,- K.M. Egå 100,- S.F.S. Toftelund 100,- B.V.C. Herning 100,- G.L. Gesten 100,M.L.P. silkeborg 100,- C.E.D. Glostrup 105,- K.S.P. Vordingborg 150,- B.I.P. Sønderborg 150,- T.S.L.
Odense 150,- J.E.S. Århus 200,- K.V.N. København 200,- S.E.M. Grinsted 500,- I.C.K.W. Brøndby
Strand 100,- A.B. Ry.100,- U.F.A. Herlev 200,- E.L. Odense 300,- T.A.S. hundested 50,- J.T.J. København 100,- M.F.W. Mørkøv 150,- V.B.J. Vejle 150,- T.T. Valby 200,- N.B. København 100,- N & B.B.
Roskilde 100,- G.B. Roskilde 100,- B.E. Hadsten 100,- B.N. Randers 100,- V & T.H. Odense 150,K.E.P. Brøndby 150,- T & G.H. Egå 150,- B.I.B. Lyngby 150,- C.H. Frederiksværk 200,- M.A. Ålborg
200,- J.C.L. Gundestrup 300,- T.L.A. Tranebjerg 100,- S.N. Odense 100,- M.H.P. Højby 100,- N.B.K.
Odense 1.000,- B.C. Holte 100,- S.S.U.J. Galten 100,- J.C. Marstal 200,- L.R.H. Odense 100,- A.K.
Odense 100,- N.H.K. Kolding 100,- E.D.A. Skælskør 150,- L.D. Svendborg 150,- P & B.A. Karise
150,- P.V.O. Skælskør 200,- B & D.A. Solbjerg 250,- A.N. Løsning 150,- K.F. Roskilde 100,- T.V. Tilst
200,- L.J. & S.S. Vedbæk 150,- J.K. Mariager 150,- A.A.H. Skjern 150,- I.F. Give 150,- P.E.R. Hellerup
200,- K.H.E.J. Ulfborg 200,- J & B.E. Svendborg 300,- L.H. Hornsyld 300,- R.H. Odense 100,- E.L.
Odense 500,- G.J. Egå 100,- B.J. Højbjerg 100,- H.L.R. Stenstrup 400,- A & L.T. 500,- O.V.J. Arden
500,- L.H. Bogense 100,- I.H.O. Padborg 100,- I.R. Odense 100,- A.L. Sydals 100,- E.K. København
100,- E.P. Højbjerg 100,- S & T.B. Skærbæk 150,- L.D. Lyngby 200,- C.B. Hobro 200,- E.N. Viby 100,E.H. Holte 100,- E.K. Vanløse 100,- K.E. Samsø 100,- J.L. Roskilde 100,- E.F. Kerteminde 100,- P.L &
S.I. Skagen 150,- E & P.K. Fredericia 200,- D.S. Kongerslev 200,- R.E. Samsø 200,- E.P. Farum 250,E.F. Odense 1.000,- N.B.J. Odense 1.150,- B.C. Nyborg 100,- K.H. Helsingør 100,- A.M. Gråsten
100,- H.V. Vejle 150,- R.J. Højbjerg 200,- H.M. Næstved 200,- B & D.B. Odense 300,- D.A. Vester
Skerninge 500,- L.K. Odense 500,- A.E. Kerteminde 100,- L.A. Nyborg 100,- I & M.D. Brønshøj 200,B.M.C. Hornbæk 500,- M.S. Sønderborg 200,- E.H. Randers 1.000,- K.J. Fanø 100,- K.A.H. Glostrup
100,- E.S. Otterup 100,- P.G. Høng 100,- I & J.A. Odense 150,- J.Ø.P. Brønderslev 500,- A.E. Samsø
100,- R.P. Brønshøj 100,- E.A. Vanløse 100,- B.H. Odense 150,- R & F.O. Bogense 150,- K.M.M.
Århus 200,- K.L. Odense 400,- E.G. Samsø 100,- A.S. Dianalund 100,- E.J. Søborg 150,- A.G.K.
Broby 150,- R & S.H. Odense 150,- G & J.H. Toftelund 250,- B.I. Viborg 300,- K.T. Risskov 300,- I &
S.E.J. Nykøbing Falster 350,- A.H. Samsø 100,- K.A. Haderslev 100,- A.K. Århus 100,- H.C.B. Allerød
200,- D.N. Odense 500,- N.H.P. Vedbæk 100,- I.A. Odense 200,- I.M.S. Ringsted 100,- S.B.J. Søborg
100,- C.J. Næstved 100,- R.K.S. København 100,- T & L.K. Tåstrup 150,- L & M.C. Vester Skerninge 150,- S & L.K. Veksø 200,- K & R.D. Ulfborg 200,- D.B. Korsør 300,- L.J.J. Helsingør 100,- K.J.
Åkirkeby 100,- J.G.M. Solrød Strand 100,- H.E. Viborg 100,- A.L.N. Odense 100,- B.G. Fåborg 200,H.W. Middelfart 150,- D.J.M. Århus100,- S.L. Espergærde 100,- H.M.K. Ølgod 200,- K.P. Svendborg
250,- V.N.M. Odense 150,- M.N. Slagelse 200,- M.K. Roskilde 50,- D.M.B. København 100,- G.K.
Svendborg 50,- S.H. Fårvang 150,- V.D. Broby 200,- K.R. Ryslinge 100,- I.J. Søborg 400,- O.B.L.
Nørre Åby 100,- K.H & R.L.J. Eskebjerg 1.000,- A.J. Kerteminde 100,- K.S. Otterup 100,- G.T.M.
Jægerspris 150,- A.H. Tappernøje 150,- C.J. Nyborg 300,- A.D.Q. Odense 150,- L.L. Tarm 200,- U.R.
Skælskør 100,- H.R. Læsø 100,- C.N. Agerskov 100,- J & J.R. Rødovre 150,- C.T. Odense 150,- B.J.
Kalundborg 200,- B & K.N. Sorø 500,- R & J.C. Nibe 150,- G.C. Odense 500,------------------------------------------------------------------------------------------------- TAK
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